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Kedves Dömsödi Választópolgárok! Kedves
Hírnök Olvasók!

AszeptemberiAktuálist ezzel a mondattal fe-
jeztem be: csak remélni tudom, hogy a további-
akban is én írhatom a Hírnök vezércikkeit a kö-
vetkező négy évben is. Nos, ez így fog történni
ez után is – az Önök akaratából. Felhatalmaztak
arra, hogy polgármesterként szolgáljam tovább-
ra is azt a nagyközséget, amely közel négy évti-
zede befogadott, és amely ilyen tisztségbe
emelt.

Bármilyen versenyen is a legkisebb különb-
ségű győzelem is értéket jelent és megbecsülen-
dő. Remélem, nem tartanak nagyképűnek, de
egészséges önbizalommal vártam a megméret-
tetés napját, és úgy gondoltam, hogy szoros
küzdelemben én fogok nyerni. Erre a különb-
ségre, erre a nagyarányú felhatalmazásra legtit-
kosabb álmaimban sem számítottam. Kedves
Dömsödiek, most szinte „repülök”! Mégpedig
azért, mert ez a nagyarányú győzelem olyan
energiákat mozgat meg bennem, amelyek csak
az olyan embernek adatnak meg, aki szembesül
azzal a ténnyel, hogy emberek ezrei azonosul-
nak vele, velünk. Olyan emberek, akik értik, ér-
zik azt, hogy itt csak egy dolog számít, a pro-
duktum, a dömsödi emberek boldogulása. Ez a
szárnyalás a képviselőtársaimmal együtt, Önök-
kel együtt négy évig ki kell hogy tartson azért,

hogy elvégezzük azt a feladatot, amelyet a vá-
lasztások eredményeként ránk róttak. Köszö-
nöm azoknak, akik elmentek választani, hogy
megtiszteltek bennünket jelenlétükkel. Külön
köszönöm a sok szavazatot, amelyet rám adtak
le, és amelyet a képviselőtársaimra. Egyértelmű-
en jelzi a megkezdett munkánk folytatásának
igényét az a tény, hogy az új testület az előző cik-
lus képviselőiből áll. Ez a végeredmény is jelzi
azt, hogy jó úton haladtunk, és ennek következ-
ményeként tovább kell erősítenünk azt a gazda-
sági környezetet, azt a miliőt, amely megteremti
a fejlődésünk lehetőségének kívánt mértékét.

A következő hetek, hónapok a továbbépítés,
a pénzügyi helyzetünk ismételt megerősítésé-
nek időszaka lesz. Már most jelzem, hogy vár-
hatóak olyan intézkedéseim, intézkedéseink,
amely nem mindenki szimpátiáját fogja elnyer-
ni, de mindezek mögött csak egyetlen vezérelv
lesz: a közös jövőnk.

A jövő héten megtartjuk az új Testület ünne-
pélyes alakuló ülését, amelyen döntünk a bizott-
sági helyekről és a tisztségekről. Ezután követ-
kezhet az alkotó munka.

A választások elmúltak, a dolgos hétközna-
pok jönnek. Nagyon remélem, hogy valameny-
nyi polgármester- és képviselőjelölt, aki most
nem nyert mandátumot, azért szívügyének te-
kinti Dömsöd sorsát. Így aztán tudását, felké-

szültségét továbbra is a köz szolgálatának ren-
deli alá. Én számítok mindenkire.

Vissza a munkához. Elkészült a várva várt
buszöböl, remélem, mindenki megelégedésére.
Ezzel a dabiak egy régi, jogos óhaját elégítettük
ki. A Petőfi szülői ház műszaki átadás-átvétele
is megtörtént, a pályázatnak megfelelően. A
végleges birtokba vételhez még belső munkála-
tok elvégzése szükséges, amelyeket saját szak-
embereink oldanak meg.

Az előző Aktuálisban említettem az orvosi
ügyelettel kapcsolatos megkeresésünket, mely
szerint megkérdeztük Kiskunlacháza Képvise-
lő-testületét, hogy milyen feltételek mellett fo-
gadnának be bennünket az ügyeleti rendszerük-
be. Nos, a válasz megérkezett, amelyben közöl-
ték velünk, hogy nem kívánják az ügyeletben
résztvevő települések számát növelni, így ben-
nünket sem fogadnak be.

Hazaérkezett küldöttségünk Knüllwaldból, a
németországi testvérvárosunkból, ahol ünnepi
meghívásnak tettek eleget. A német egyesítés
20. évfordulója tiszteletére a kelet-német Her-
renhofban rendezett ünnepségen képviselték
Hazánkat.Afiataljaink által bemutatott műsor –
már nem is meglepetés – most is frenetikus si-
kert aratott.

Befejezésül, október elseje alkalmából szere-
tettel köszöntöm a dömsödi időskorú lakótársai-
mat. Kérem Őket, hogy tapasztalataikkal segít-
sék nem könnyű munkánkat, a környezetükben
élő fiatalok boldogulását.

Bencze István
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Megyei Közgyűlés tagjai választására vonatkozó érvényes
szavazatok száma listánként Dömsödön: 

FIDESZ-KDNP 1227 67 %
JOBBIK 328 18 %
MSZP 280 15 %

Polgármester választása

A polgármester Bencze István független jelölt lett.

A megválasztott képviselők száma: 8. 

A választási eredmények alapján Frank József lett a 8. he lye zett, de
írásbeli lemondása után Sallai Gábor nyerte el a mandátumot.

Dömsöd települési választás eredményei

Jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Kapott %
érvényes 
szavazat

1 Bencze István FÜGGETLEN 1 123 59,83
2 Dr. Pencz Bernadett FIDESZ-KDNP 416 22,16
3 Ispán László FÜGGETLEN 212 11,29
4 Csehiné Csörgő Krisztina JOBBIK 126 6,71

6 Csikós Lászlóné FÜGGETLEN 734 képviselő
7 Balogh László Levente FÜGGETLEN 620 képviselő
8 Frank József FÜGGETLEN 604
9 Sallai Gábor FÜGGETLEN 563 képviselő
10 Keyha-Czeller Piroska FIDESZ-KDNP 553
11 Korona Sándor FÜGGETLEN 550
12 Orosz Lajos FÜGGETLEN 508
13 Hartai Mária FIDESZ-KDNP 398
14 Tarr István MSZP 352
15 Katona Viktor FÜGGETLEN 342
16 Csehiné Csörgő Krisztina JOBBIK 331
17 Nagy Zsolt FÜGGETLEN 328
18 Zsiba Sándorné FÜGGETLEN 246
19 Dr. Barsi Lilla FÜGGETLEN 222
20 Majer Gáborné FÜGGETLEN 192
21 Ács Gábor Ferenc JOBBIK 186
22 Ácsné Barát Szilvia JOBBIK 177
23 Farkas Attiláné JOBBIK 168
23 Zilling Christian FÜGGETLEN 168
25 Bozóki László Istvánné JOBBIK 158
26 Sárközi Gyula FÜGGETLEN 150
27 Závory Zsolt FÜGGETLEN 94

Jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Kapott 
érvényes 
szavazat

1 Lázár József FÜGGETLEN 992 képviselő
2 Ispán Ignác FÜGGETLEN 971 képviselő
3 Varsányi Antal FÜGGETLEN 829 képviselő
4 Szabó Andrea FÜGGETLEN 765 képviselő
5 Dr. Rókusfalvy Sylvia FÜGGETLEN 749 képviselő

Képviselő-testület választása
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A tes tü le ti ülé sen je len volt kép vi se lők:
Bencze Ist ván pol gár mes ter, Var sá nyi An tal al -
pol gár mes ter, Ambruska Jó zsef, Ba logh Lász ló
Le ven te, Csi kós Lászlóné, Ko ro na Sán dor, Lá -
zár Jó zsef, Patonai Istvánné, dr. Rókusfalvy
Sylvia, dr. Ros tás Klá ra, Sallai Gá bor, Sza bó
And rea, dr. Sza bó Gáborné kép vi se lők.

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 12 igen, 0 nem – egy -

han gú sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá -
ro za tot:

119/2010. (IX. 15.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz ség 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. 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

2010. évi költ ség ve tés ének I. fél éves tel je sí té -
sé ről

4. Be szá mo ló az al pol gár mes ter és a bi zott sá -
gok 2006-2010. éves mun ká já ról

5. Tá jé koz ta tó a Köz ala pít vány Dömsöd Nagy -
köz ség Köz biz ton sá gá ért és a Dömsödért
Ala pít vány 2006–2010. I. fél év ben végzett
te vé keny sé gé ről

6.A Nagy köz sé gi Óvo da ala pí tó ok ira tá nak mó -
do sí tá sá ról

7. A Pol gár mes te ri Hi va tal ala pí tó ok ira tá nak,
va la mint szer ve ze ti és mű kö dé si sza bály za tá -
nak mó do sí tá sa

8. Egye bek:
8.1. A dömsödi 371/3 hrsz-ú in gat lan ren de zé se
8.2. A dömsödi 4130 hrsz-ú in gat lan ér té ke sí té se
8.3. A PVCSV fel szá mo lá sá val kap cso la tos ön -

kor mány za ti ré sze se dés el fo ga dá sa

9. Ön kor mány za ti ha tó sá gi ügyek ben ér ke zett
fel leb be zé sek el bí rá lá sa (zárt ülé sen)

10. A pol gár mes ter 2006-2010. cik lust át fo gó
ér té ke lé se

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 12 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

120/2010. (IX. 15.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a le járt ha tár ide jű ha tá ro za tok ról
szó ló be szá mo lót el fo gad ja.

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

2. Tá jé koz ta tó 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 12 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

121/2010. (IX. 15.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a két ülés kö zöt ti idő szak ese -
mé nye i ről szó ló be szá mo lót el fo gad ta.

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

3. Tá jé koz ta tó az ön kor mány zat és in téz -
mé nyei 2010. évi költ ség ve tés ének I. fél éves
tel je sí té sé ről

(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt sza -
va zás)

A kép vi se lő-tes tü let 12 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

122/2010. (IX. 15.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a Gaz da sá gi Bi zott ság ja vas la tát
és a könyv vizs gá ló szak ér tői vé le mé nyét fi gye -
lem be vé ve, az ön kor mány zat és in téz mé nyei
2010. évi költ ség ve tés ének el ső fél éves tel je sí -
té sé ről szó ló tá jé koz ta tást mel lék le te i vel együtt
el fo gad ja.

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

4. Be szá mo ló az al pol gár mes ter és a bi -
zott sá gok 2006-2010. éves mun ká já ról

Ügy ren di Bi zott ság be szá mo ló ja
(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt sza -

va zás)
A kép vi se lő-tes tü let 12 igen, 0 nem – egy han -

gú sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za -
tot:

123/2010. (IX. 15.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te az Ügy ren di Bi zott ság 2006-
2010. idő szak ban vég zett mun ká já ról szó ló be -
szá mo lót el fo gad ja.

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

Gaz da sá gi, Mű sza ki Fej lesz té si Bi zott ság
be szá mo ló ja

(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt sza -
va zás)

A kép vi se lő-tes tü let 12 igen, 0 nem – egy han -
gú sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za -
tot:

124/2010. (IX. 15.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a Gaz da sá gi, Mű sza ki Fej lesz té -
si Bi zott ság 2006-2010. idő szak ban vég zett
mun ká já ról szó ló be szá mo lót el fo gad ja.

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

Az al pol gár mes ter be szá mo ló ja
(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt sza -

va zás)
A kép vi se lő-tes tü let 12 igen, 0 nem – egy han -

ÖNKORMÁNYZATI HÍREKÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2010. SZEPTEMBER2010. SZEPTEMBER

Jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Kapott 
érvényes 
szavazat

1 Hartai Mária LUNGO DROM 39 képviselő
1 Kolompár Lajos LUNGO DROM 39 képviselő
3 Sztojka József LUNGO DROM 37 képviselő
4 Kun István LUNGO DROM 32 képviselő
5 Lakatos Mátyás LUNGO DROM 28
6 Rupa Attila LUNGO DROM 23
7 Boros János LUNGO DROM 21
8 Lingurar György LUNGO DROM 19

Segélykoncert a vörösiszap károsultjai javára!
Október 24. vasárnap 15 óra OMK. Belépődíj: 1000 Ft. 

Részletes információ szórólapokon, plakátokon.

Köszöntjük az időseket az
IDŐSEK VILÁGNAPJAIDŐSEK VILÁGNAPJA alkalmából.

Október 17-én vasárnap 15 órakor ünnepi műsor az
OMK-ban.

Vendégművész: Madarász KatalinMadarász Katalin nótaénekesnótaénekes és
még sokan mások.
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gú sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za -
tot:

125/2010. (IX. 15.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te az al pol gár mes ter 2006-2010.
idő szak ban vég zett mun ká já ról szó ló be szá mo -
lót el fo gad ja.

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

Ok ta tá si, Köz mű ve lő dé si és Sport Bi zott ság
(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt

sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let 12 igen, 0 nem – egy han -

gú sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za -
tot:

126/2010. (IX. 15.) Kt. számú 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 2006-2010. idő szak ban vég zett
mun ká já ról szó ló be szá mo lót el fo gad ja.

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

Nép jó lé ti Bi zott ság
(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt

sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let 12 igen, 0 nem – egy han -

gú sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za -
tot:

127/2010. (IX. 15.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a Nép jó lé ti Bi zott ság 2006-
2010. idő szak ban vég zett mun ká já ról szó ló be -
szá mo lót el fo gad ja.

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

Te le pü lés fej lesz té si, Kör nye zet vé del mi és
Ide  gen for gal mi  Bi zott ság

(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt
sza va zás)

A kép vi se lő-tes tü let 12 igen, 0 nem – egy han -
gú sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za -
tot:

128/2010. (IX. 15.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a Te le pü lés fej lesz té si, Kör nye -
zet vé del mi és Ide gen for gal mi Bizottság
2006–2010. idő szak ban vég zett mun ká já ról
szó ló be szá mo lót el fo gad ja.

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

5. Tá jé koz ta tó a Köz ala pít vány Dömsöd
Nagy köz ség Köz biz ton sá gá ért és a Dömsöd -
ért Ala pít vány 2006–2010. I. fél év ben végzett
te vé keny sé gé ről

(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt
sza va zás)

A kép vi se lő-tes tü let 12 igen, 0 nem – egy han -
gú sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za -
tot:

129/2010. (IX. 15.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a Köz ala pít vány Dömsöd
Nagy  köz ség Köz biz ton sá gá ért Ala pít vány
2006–2010. I. fél év ben vég zett mun ká já ról szó -
ló tá jé koz ta tá sát el fo gad ja.

Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let
Ha tár idő: azon nal
(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt

sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let 12 igen, 0 nem – egy han -

gú sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za -
tot:

130/2010. (IX. 15.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a Dömsödért Ala pít vány
2006–2010. I. fél év ben vég zett mun ká já ról szó -
ló tá jé koz ta tá sát el fo gad ja.

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

6. A Nagy köz sé gi Óvo da ala pí tó ok ira tá -
nak mó do sí 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 12 igen, 0 nem – egy han -
gú sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za -
tot:

131/2010. (IX. 15.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a Nagy köz sé gi Óvo da Ala pí tó
Ok ira tát a köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi
LXXIX. tör vény alap ján fe lül vizs gál ta, és a ha -
tá ro zat mel lék le té nek meg fe le lő en az Ala pí tó
Ok ira tot mó do sít ja.

A kép vi se lő-tes tü let fel ké ri dr. Vö rös And rea
kör jegy zőt, hogy a Nagy köz sé gi Óvo da Ala pí tó
Ok ira tá nak mó do sí tá sok kal egy sé ges szö ve gét
a ha tá ro zat sze rint ké szít se el.

Fe le lős: Dr. Vö rös And rea kör jegy ző; Orosz
Lajosné óvo da ve ze tő

Ha tár idő: azon nal

7. A Pol gár mes te ri Hi va tal ala pí tó ok ira tá -
nak, va la mint szer ve ze ti és mű kö dé si sza -
bály za tá nak mó do sí tá sa

(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt
sza va zás)

A kép vi se lő-tes tü let 12 igen, 0 nem – egy han -
gú sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za -
tot:

132/2010. (IX. 15.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te el vé gez te Dömsöd Nagy köz ség
Pol gár mes te ri Hi va ta la Ala pí tó Ok ira tá nak fe -
lül vizs gá la tát, és a ha tá ro zat mel lék le té nek
meg  fe le lő en az Ala pí tó Ok ira tot mó do sít ja.

A kép vi se lő-tes tü let fel ké ri dr. Vö rös And rea
kör jegy zőt, hogy a Pol gár mes te ri Hi va tal Ala pí -
tó Ok ira tá nak mó do sí tá sok kal egy sé ges szö ve -
gét a ha tá ro zat sze rint ké szít se el.

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

(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt
sza va zás)

A kép vi se lő-tes tü let 12 igen, 0 nem – egy han -
gú sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za -
tot:

133/2010. (IX. 15.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te jó vá hagy ja Dömsöd Nagy köz -
ség Pol gár mes te ri Hi va ta la ál lam ház tar tás mű -
kö dé si rend jé ről szó ló 292/2009. (XII. 19.)
Korm. rendelet (Ámr.)  sze rint mó do sí tott Szer -
ve ze ti és Mű kö dé si Sza bály za tát, an nak mel lék -
le te it és füg ge lé ke it, to váb bá a sza bály ta lan sá -
gok ke ze lé sé nek el já rás rend jét jó vá hagy ja.

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

8. Egye bek: 8.1. A dömsödi 371/3 hrsz-ú
in gat lan ren de zé se

(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt
sza va zás)

A kép vi se lő-tes tü let 12 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

134/2010. (IX. 15.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat kép vi -

se lő-tes tü le te a dömsödi 371/3 hrsz-ú ingatlan
ren de zé se ér de ké ben cse re szer ző dést kí ván köt -
ni a GEODOLIT 2005 Bt. ál tal ké szí tett
83/2010. mun ka szá mú te rü let ren de zé si ja vas -
lat nak meg fe le lő en Vincze Nándorné és Vincze
Nán dor 2310 Szigetszentmiklós, Jó kai u. 25/b
szám alat ti la ko sok kal.

A cse re szer ző dés ben Dömsöd Nagy köz sé gi
Ön kor mány zat a tu laj do nát ké pe ző 351/2 és
395 hrsz-ú in gat la nok ból ös  sze sen 223 m2

nagy sá gú te rü let részt ad át Vincze Nándorné-
nak és Vincze Nán dor nak, az ő tu laj do nu kat ké -
pe ző 371/3 hrsz-ú in gat lan 223 m2-es te rü let ré -
szé ért cse ré be.

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -
vi se lő-tes tü le tet fel ha tal maz za a pol gár mes ter a
cse re szer ző dés meg kö té sé re.

Fe le lős: pol gár mes ter
Ha tár idő: 2010. ok tó ber 31-ig

8.2. A dömsödi 4130 hrsz-ú in gat lan ér té -
ke sí té se

(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt
sza va zás)

A kép vi se lő-tes tü let 12 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

135/2010. (IX. 15.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat

Kép vi se lő-tes tü le te a tu laj do nát ké pe ző
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A me ző gaz da sá gi ter me lés, a nö vény ter me lé si
cik lus most ok tó ber hó nap vé gé vel zá rul le, mi vel
most már be ta ka rí tás ra ke rül nek a ka pás nö vé nyek,
a ku ko ri ca, a nap ra for gó és egyéb ta vas  szal ve tett
nö vé nyek.

Ha vis  sza te kin tünk az el múlt egy év idő já rás ára,
hát saj nos azt kell meg ál la pí ta nunk, hogy ilyen csa -
pa dé kos ta vasz, nyár és ősz em ber em lé ke zet óta
nem volt. E so rok író ja is már túl van a het ven éven,
és én sem em lék szem ilyen csa pa dé kos év re. Gyer -
mek ko rom ban, fi a tal ko rom ban a ter me lő szö vet -
ke ze ti át szer ve zés előtt volt na pon ta a legelő re ki já -
ró te hén gu lya, ser tés fal ka, és a mé lyebb fek vé sű
ha tár ré sze ken volt a le ge lő. Ami kor jött a nagy üze -
mi át szer ve zés, eze ket a te rü le te ket fel szán tot ták, és
mint szán tó te rü le tet hasz no sí tot ták.

Az idén ezen te rü le tek (Dabilegelő, Mál,
Korhány) je len tős ré sze bel víz alá ke rült és az el ve -
tett őszi ga bo na ki pusz tult, vagy ta vas  szal be sem
le he tett vet ni, vagy a ko ra ta vas  szal be ve tett nö vé -
nyek ki pusz tul tak. Az idei év ben bi zony je len tős
ter més ki esés kö vet ke zett be, és a rá for dí tott költ sé -
gek kár ba vesz tek. Még az a sze ren cse, hogy Döm-
söd ha tá rát a jég ve rés el ke rül te, mert bi zony az or -
szág ban sok fe lé je len tős vi har károk ke let kez tek.

Most mi kor e so ro kat írom – október el ső nap ja i -
ban – még nem tud juk, mi lyen idő já rást hoz ok tó -

ber, de ki kell hasz nál nunk min den ked ve ző eső -
men tes na pot és fel kell gyor sí ta ni a be ta ka rí tást és
az őszi ka lá szos ga bo nák nak a ta laj-elő ké szí tést és a
ve tést. Saj nos a mé lyebb fek vé sű te rü le tek re nem
na gyon le het gé pek kel rá men ni. Az idén a szá las ta -
kar mány ok be ta ka rí tá sá ra is rend kí vül ked ve zőt len
volt az idő, nem na gyon si ke rült jó mi nő sé gű lu cer -
na szé nát be ta ka rí ta ni. A le ka szált ren dek je len tős ré -
sze a sok eső mi att tönk re ment, még alom nak sem
le het fel hasz nál ni, de le kel lett ta ka rí ta ni a te rü let ről.

A 2010-es gaz da sá gi évet ér té kel ve a me ző gaz da -
ság ra, a nö vény ter me lés re saj nos el mond hat juk,
hogy nem volt ked ve ző, ko moly ter més ki esé sek van -
nak a ka lá szos ga bo ná nál, nap ra for gó nál és a sző lő -
nél is. Az or szág la kos sá gá nak élel mi szer rel va ló el lá -
tá sá ban nem lesz prob lé ma, de saj nos ke ve sebb jut
ex port ra, és egyes ter mé kek nél im port ra szo ru lunk,
ami az or szág pénz ügyi hely ze tét to vább ront ja. Az is
nagy prob lé ma, hogy a ter me lők amúgy is ala csony
jö ve del me még to vább csök ken. A fel me rü lő költ sé -
gek egy re nö ve ked nek, de a ter més át lag ok még ala -
cso nyab bak let tek, sőt a bel vi zes te rü le tek ről nem le -
he tett sem mit sem be ta ka rí ta ni. A ter mé nyek fel vá -
sár lá si árai ugyan egy ki csit emel ked tek, de nin cse -
nek arány ban a költ sé gek emel ke dé sé vel.

Mint már az előb bi ek ben em lí tet tem, most ok -
tó ber ben a leg sür gő sebb fel adat a szán tó föl de ken a

még kint lé vő ter mé nyek be ta ka rí tá sa, és az őszi
ka lá szos ga bo nák nak a ta laj-elő ké szí tés és a ve tés.
Min den ked ve ző na pot ki kell hasz nál ni, mert va -
ló szí nű, hogy a csa pa dé kos idő já rás foly ta tó dik
Hos  szú évek ta pasz ta la ta, hogy no vem ber hó nap -
ban meg jön nek az őszi esős-csa pa dé kos na pok, és
ad dig vé gez ni kell a mun kák kal.

A há zi kert ben, a zöld sé ges kert ben van most
ősszel is sok ten ni va ló. Mi e lőbb be kell ta ka rí ta ni a
még kint lé vő ter mé nye ket, mert ok tó ber ben már
ko mo lyabb fa gyok is le het nek. A sár ga ré pa, a
zöld ség, a zel ler, a pap ri ka be ta ka rí tá sá val kezd -
jük, mert ezek a nö vé nyek a ki sebb fagy ra is már
ér zé ke nyek és ká ro sod hat nak, míg a ká posz ta fé lék
még ki bír nak egy-két fa gyot.

Most van itt az ide je az őszi fok hagy ma ki ül te té -
sé nek és az őszi át te le lő sa lá ta pa lán tá zás nak.

Ah hoz, hogy a ker tünk jól te rem jen, szük sé ges
a táp anyag-vis  sza pót lás, az az az is tál ló trá gyá zás.
Le he tő leg érett trá gyát hasz nál junk, és most ős  szel
szánt suk le, vagy ha ki csi a te rü let, ás suk le. Alap -
mű trá gyát, ká li um- és fosz fortar tal mú úgy ne ve zett
komp lex mű trá gyát is szór junk ki, és azt is mű vel -
jük be le a ta laj ba, mert csak így fej ti ki a jö vő év -
ben a ha tá sát. A kert ta laj mű ve lé se, szán tá sa előtt a
szár ma rad vá nyo kat, gyo mo kat szed jük ös  sze és
kom posz tál juk.

A fen ti e ken túl is még ilyen kor ős  szel sok a te -
en dő a kert ben, a ház kö rül. E mun kák hoz kí vá nok
jó erőt, egész sé get és hos  szú őszi idő já rást, ami na -
gyon ránk fér ne, mert még sok a ten ni va ló.

Ös  sze ál lí tot ta:

Tóth Ist ván nyug dí jas me ző gaz dász

MEZÕGAZDASÁGI HÍREK
2010. október hó

Őszi mun kák és feladatok és egy rö vid elő ze tes és év ér té ke lés

dömsödi 4130 hrsz. alat ti, 351 m2 te rü let -
nagy sá gú, ki vett be épí tet len te rü let meg ne -
ve zé sű in gat lant ér té ke sí te ni kí ván ja He ge -
dűs Ti bor 1048 Bu da pest, Szé kes u. 1. IV.
em. 13. szám alat ti la kos ré szé re 2.260.440
Ft-os áron.

A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za Bencze
Ist ván pol gár mes tert adás vé te li szer ző dés meg -
kö té sé re.

A kép vi se lő-tes tü let a 11/2010. (VIII. 11.) Kt.
számú ha tá ro za tát egyi de jű leg je len ha tá ro zat tal
ha tá lyon kí vül he lye zi.

Fe le lős: pol gár mes ter
Ha tár idő: 2010. szep tem ber 30-ig.

8.3. A PVCSV fel szá mo lá sá val kap cso la tos
ön kor mány za ti ré sze se dés el fo ga dá sa

(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt
sza va zás)

A kép vi se lő-tes tü let 12 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

136/2010. (IX. 15.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a Pest Me gyei Víz- és Csa tor na -
mű Vál la lat vég el szá mo lá sa so rán 2006. no -
vem ber 15-i el fo ga dott va gyon fel osz tá si ja vas -
lat sze rin ti 434.156 Ft kész pénzt, mint a Pest
Me gyei Víz- és Csa tor na mű Vál la lat fel osz tott
de még ki nem fi ze tett va gyo ná ból rá ju tó há -
nya dot el fo gad ja.

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi -
se lő-tes tü le te ha a fen ti ös  szeg ré szé re ma ra dék -
ta la nul ki fi ze tés re ke rül, a Pest Me gyei Víz- és
Csa tor na mű Vál la lat vég el szá mo lá sá val kap cso -
lat ban to váb bi kö ve te lést nem tá maszt sze ge di
Pál vég el szá mo ló és örö kö se i vel szem ben.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: 2010. szep tem ber 30-ig.

A kép vi se lő-tes tü let 2010. szep tem ber 15-i
zárt ülé sén ön kor mány za ti ha tó sá gi ügy ben ér -
ke zett fel leb be zé se ket bí rált el. 

A kép vi se lő-tes tü let 2010. szep tem ber 29-i
ülé sén je len volt kép vi se lők: Bencze Ist ván pol -
gár mes ter, Var sá nyi An tal al pol gár mes ter, Ba -
logh Lász ló Le ven te, Csi kós Lászlóné, Is pán Ig -
nác, Ko ro na Sán dor, Láz ár Jó zsef, Patonai
Istvánné, dr. Sza bó Gáborné kép vi se lők.

A kép vi se lő-tes tü let 2010. szep tem ber 29-én
Apaj Köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lő-
tes tü le té vel együt tes ülé sén tár gyal ta dr. Vö rös
And rea kör jegy ző 2006–2010. idő szak ra vo nat -
ko zó hi va ta li mű kö dés sel kap cso la tos szak mai
be szá mo ló ját.

(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt
sza va zás)

A kép vi se lő-tes tü let 9 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

139/2010. (IX. 15.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a kör jegy ző ség 2006. október –
2010. szep tem ber idő szak ban vég zett te vé keny -
sé gé ről szó ló át fo gó szak mai 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 zárt ülé sen az ön kor -
mány za ti ha tó sá gi ügy ben ér ke zett fel leb be zé -
se ket bí rált el.

A kép vi se lő-tes tü let ala ku ló ülé sé nek idő -
pont ja 2010. ok tó ber 13. 

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  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 köz zé
tesszük.

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat
Kép vi se lő-tes tü le te
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Szűk családi és baráti körben ünnepelte

Láng Györgyné (szül.: Decsov Ildikó)
és

Láng György

az 50. házassági évfordulójukat,
melyhez gratulálunk!

Szep tem ber 30-án az OMK
au lá já ban az is ko lá sok a ha -
gyo má nyok hoz hí ven meg -
ren dez ték a  Mi hály-na pi vá -
sárt.

A nagy te rem ben gyü le kez -
tek az osz tá lyok, ahol Gacsné
Gábor Mariann ta ní tó nő is mer -
tet te a gye re kek kel a Szent Mi -
hály-na pi szo ká so kat, hi e del -
me ket a kö vet ke zők sze rint: 

Szent Mi hály nap ja, szep -
tem ber 29-e.

– Ezzel a nap pal kez dő dött
az ún. kis far sang ide je, a la ko -
dal mak őszi idő sza ka, amely
Ka ta lin nap já ig (no vem ber
25-ig) tar tott.

– Szent Mi hály nap ja a gaz -
da sá gi év for du ló ja. A Szent
György-nap kor legelő re haj -
tott ál la to kat ilyen kor haj tot -
ták ha za. Ez a nap a pász to rok
el szá mol ta tá sá nak, sze gőd te -
té sé nek idő pont ja is volt. 

– E nap hoz is kap cso ló dik női mun ka ti la lom. Aki ilyen kor mos, ki se be -
se dik a ke ze, aki pe dig mán go rol, an nak egész év ben dö rög ni fog a há za
fe lett az ég.

– Sokféle idő já rás sal kap cso la tos szó lás, köz mon dás is me re tes Szent
Mi hály-nap ra vo nat ko zó an. Az Ipoly men ti fal vak ban úgy tar tot ták, ha a
fecs kék még nem men tek el Szent Mi há lyig, ak kor hos  szú ősz re le het szá -
mí ta ni. Bács ká ban úgy mond ják: Szent Mi hály kor ke le ti szél / Igen ko -
moly te let ígér.

Ezek után a vá sá ri so ka da lom -
ban ki-ki ked ve sze rint bá mész -
kod ha tott, vá sá rol ha tott.

Min den osz tály stan dot ál lí tott,
ahol han gos szó val kí nál gat ták
por té ká i kat. A szü lők, pe da gó gu -
sok is de re ka san ki vet ték ré szü ket
a kö zös mun ká ból. Fi no mabb nál
fi no mabb sü te mé nyek től roska -
doz tak az édes sé gek ut cá ján az asz -
ta lok, és a sa ját  ké szí té sű kü lön le -
ges hol mik kö zül bő sé ge sen le he -
tett vá sár fi át vá lo gat ni!

Fan tasz ti kus vá sá ri han gu lat
volt. Az is ko lá sok in te rak tív mó -
don kap tak kis íze lí tőt eb ből a fe le -
dés be me rü lő vá sá ri szo kás ból!

-V.I.-

Szent Mihály napján…

M E G H Í V ÓM E G H Í V Ó
100 éve született

MAGYAR IMREMAGYAR IMRE
a díjlovaglás örökös magyar bajnoka.

Minden érdeklődőt és lovas barátot
szeretettel várunk

2010. november 6-án 142010. november 6-án 140000 órátólórától
ünnepi megemlékezésre

továbbá az
„ÉLETEM A LOVAKKAL” c. műve

könyvbemutatóra

Dömsödön az ENN GALÉRIÁBAN
(Szabadság u. 75.)
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Suli Persely Alapítvány
Dömsöd

Köszönjük az 1%
esélyt!

Ezúton szeretnénk megköszönni minda-
zok támogatását, akik a 2009. évre vonakozó
(beadás 2010. május 20-ig) adóbevallásuk-
ban felajánlották személyi jövedelemadójuk
1%-át.

Az APEH ál tal az elő ze tes ér te sí tés alap ján
173.350 Ft ke rül ki uta lás ra a Su li Per sely
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.

Szücsné Ágh Anikó
Suli Persely Alapítvány

Kuratórium elnöke

NYUGDÍJAS KLUB HÍREINYUGDÍJAS KLUB HÍREI

A képek a Gyermekbarát Egyesület
és az új Nyugdíjas Klub

közös kirándulásán készültek
a Szentendrei Skanzenban

2010. augusztus 24-én.

Nyugdíjas Klub foglalkozások:

október 5-én, 19-én
délután 5 órakor,

november 2-án délután 4 órakor
lesznek az OMK-ban.

Ismét autóvezetõi tanfolyam indul

az OMK
-ban.

Részletfizetési
lehetõség van!

MINDEN
ÉRDEKLÕDÕT

VÁRUNK!

KKKKeeee zzzz ddddeeee tttt eeee ::::     22220000 1111 0000 ....     ooookkkk tttt óóóó bbbbeeee rrrr     2222 2222 ....     1111 7777 00000000

Konflis Kft.
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Ze né sek, dal tól zen gők, vi dá mak és jó han gu la tú ak vol tak az idei Ze -
nés Nyá ri Es ték Dömsödön, a Pe tő fi Mú ze um ud va rán! Igaz, a nyi tó elő -
adást el mos ta a nagy nyá ri eső, s mindvé gig itt ló gott a fe jünk fö lött!

Szen zá ci ós író-ol va só ta lál ko zó ke re tén be lül kap tunk nagy sze rű él ményt
Zsí ros Si mon Már tá tól, mun kás sá gá ról, em ber sé gé ről és az iro da lom, a
ma gyar nyelv sze re te té ről! Az apaji Ta vasz vá ró Nyug dí jas Klub tag jai is
re me kel tek, ők azok, akik Mol nár Ferencné ve ze té sé vel rend sze re sen lá -
to gat ják prog ram ja in kat. Az Irin gó Szín ját szó Kör re me kelt hu mo ros je le -
ne te i vel. 

He ren di Pé ter és Dialó Ju dit iga zi
ze nei cse me gé vel lep te meg a kö zön -
sé get, régmúlt idők, szá za dok dal la ma -
i nak fel idé zé sé vel.

Min den nyá ron az au gusz tus 20-hoz
leg kö ze lebb eső szom ba ton tart juk a zá ró ün ne pi es tün ket. Idén min den
ed di gi től el té rő han gu lat tal, él mén  nyel lep tük meg a nagy ér de műt. Szin te
szó sze rint a meg le pe tés ere jé vel ha tott a mű sor és a zá ró ak kor dok, mert

szí vünket és lel kün ket osz tot tuk szét. Kel le mes kör nye zet ben sok jó em -
ber töl tött el egy iga zán ma ra dan dó él ményt nyúj tó szép es tét.

Szep tem ber el ső hét vé gé jén ke rült sor a nyár ele ji nyi tó prog ram pót lá -
sá ra, de már okul tunk, és így ele ve fe dett hely színt is biz to sí tot tunk.

A Dömsödi Ál ta lá nos Ipar tes tü let nagy ter mé ben ke rült meg ren de zés re
a nó ta est. Mind a fel lé pők, mind a nagy ér de mű szá má ra kel le mes meg le -
pe tést nyúj tott a nagy te rem, a han gu la ta, me ly igen pa zar hát te ret biz to sí -
tott az éne ke sek nek, a kö zös nó tá zá sok nak.

Ez úton sze ret nénk meg kö szön ni a tá mo ga tó ink nak: Fe hér ék ta nyá ja,
Bá nyai Ker té szet, Bődi Endréné, Ba la ton Mag dol na, Koronáné Sza ba dos
Te ri ke fel aján lá sa i kat, Dömsödi Ál ta lá nos Ipar tes tü let nek a nagyter met
(lesz nek még kö zös dol ga ink!). Kü lön sze ret ném meg kö szön ni a Pe tő fi
Mú ze um ve ze tő jé nek Fe hér Lászlóné Krisz ti ná nak a sok éves ön zet len
se gít sé get, re mél jük ugyanen  nyit, vagy még töb bet ka punk Vass Ilo ná tól,
aki szep tem ber 1-jétől ve ze ti a mú ze u mot. 

Vé gül sze ret ném meg kö szön ni a „Még 1000 év Dömsödért” Egye sü let
lel kes tag ja i nak a se gít sé get, amit nyúj tot tak  a prog ra mok za var ta lan le -
bo nyo lí tá sa ér de ké ben.

Ko ro na Sán dor
„Még 1000 év Dömsödért” Egye sü let KHSz el nö ke

KKii  sszzíívvéétt  oosszzttjjaa  sszzéétt......

MEGHÍVÓ
A Petőfi Emlékmúzeum tisztelettel és

szeretettel hívja és várja a kedves érdeklődőket a
sző lő művelés, szüretelés, borkészítés eszközeit
bemutató időszaki kiállítására!

A kiállítás megtekinthető október hónapban a múzeum
nyitvatartási idejében (kedd, péntek, szombat 10-16
óráig). Az ettől eltérő időpontokban előzetes egyeztetés-
sel: a 06-20-971-5281 (Fehér Lászlóné) vagy a 06-20-253-

2589 (Vass Ilona) telefonszámokon.

Ismét találkozunk, hogy
átadjuk tapasztalatainkat
az egészség megőrzése és helyreállítása a keleti 

filozófia alapján elért eredményekről.

Minden érdeklődőt várunk október 13-án 18-1930 -ig
az OMK kistermébe!
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La ko da lom a 
Kis kun ság ban

2010. ok tó ber 16.
17:00-tól a La ko da lom a
Kis kun ság ban cí mű elő -
adás be mu ta tó ja a  „meg -
is mer ke dés től a la ko da -
lo mig”. Be te kin tést nye -
rünk a ré gen el fe le dett la -
ko dal mi szo ká sok ról, pl.:
hí vo ga tás, hogy ho gyan
hív ta az em be re ket a la -
ko da lom ba a vő fély. Ki -
de rül az is, hogy mit je -

lent a ki tet ték a szű rét ki fe je zés. Mi lyen szo -
ká sok vol tak? Egy la ko da lom több na pig is
tar tott, csak hét főn és szer dán le he tett há za -
sod ni. Töb bet nem áru lok el, jöj je nek, néz zék
meg, ér de mes!

Hely szín: Kiskunlacháza Pe tő fi Mű ve lő -
dé si Köz pont. A Ren dez vény fő véd nö ke: Fá -
bi án Jó zsef Emeritus Kis kun ka pi tány.

Köz re mű köd nek: Kis kun Nép tánc Együt -
tes, Kis kun Ró zsái, Kis kun Vad vi rág ok,
Dömsödi Irin gó Szín ját szó Kör és a Da los kör
Dömsödről. „Még 1000 év Dömsödért”
Egye sü let 

Tá mo ga tó ink: Nem ze ti Ci vil Alap prog -
ram (NCA), Kiskunlacháza Ön kor mány za ta.
Kiskunlacháza Sport csar no ka, Ko vács Ká -
roly, Csöme Kft. Rác ke ve, Tourinform Rác -
ke ve, „Még 1000 év Dömsödért” Egye sü let
Köz hasz nú Szer ve zet

Rendezvényre belépő 300 Ft/fő csak a
rendezvény napján, 14 éves kor alatt
ingyenes.

A ren dez vény re tá mo ga tói be lé pő je gyek
vált ha tók (1000 Ft) szep tem ber 1-jétől Kis -
kun lacházán: Ví zi Va kond Mi ni ABC, Rá kó -
czi út. Ma ri ann Ve gyes bolt, Dömsödi út. Pa -
pír-író szer és Nyom tat vány Bolt, Dó zsa Gy
út. Dömsödön: Lot tó zó és Rö vid áru Bolt,
Hor váth-kert.

Aki ezen felül sze ret né tá mo gat ni ren dez -
vé nyün ket, ké rem hív jon bi za lom mal a 06-
30-537-7606-os szá mon vagy ír jon e-mailt a
s.zoli@kevenet.hu, kiskunnep-
tanc@citromail.hu cím re.

Tisz te let tel: Si mon Zol tán
és a Kis kun Nép tánc Együt tes

VÍZSZINTES
1. A megfejtés
12. becsuk
13. férfinév
14. kicsi Szabolcs
16. átlátszó anyag
18. néma vakond!
20. a végtelen semmi
21. gyötrődik rajta
23. elrejtő
26. strázsa
27. szerb város
28. a vágóeszközt
29. nem magázás
32. kezdődik a vita!
35. indián törzs
36. porszívómárka
38. színpadon játszó

42. fejvédő
44. szennyvíz
45. éneklő szócska
47. számla rövidítve
48. lám-lám
49. híresen gazdag ókori király
50. ajándékoz

FÜGGŐLEGES
1. konyhai eszköz is lehet
2. a puska egyik alkatrészét
3. lyuk
4. kicsinyítő képző
5. magával cipel
6. tengeri halfajta
7. akna része!
8. kettős betű
9. bőröltözet készítője

10. azonos betűk
11. szín
15. nem jó illat
17. ütős hangszer
19. ókori nép
22. a gázolajos motor feltalálója
24. gyümölcs jellemzője lehet
25. labdát lekezel
28. bor alapanyaga névelővel
30. keverék
31. ez is a késlekedés része! 
33. innivalója
34. tokaji borfajta
37. működik a horog 
39. a madzag vége!
40. RYE
41. kenyeret süt
43. vissza része!
46. névelő

K E R E S Z T R E J T V É N YK E R E S Z T R E J T V É N Y

A megfejtéseket okt. 27-ig juttassák el a Célpont(y) Horgász Szaküzletbe (Átrium üzletház,
Kossuth L. u. 51.). A helyes megfejtők közt 2 db 1000 Ft-os vásárlási utalványt sorsolunk ki.

A megfejtésben egy halfaj neve olvasható!

KKKK ÖÖÖÖ SSSS ZZZZ ÖÖÖÖ NNNN TTTT ÕÕÕÕ
Zsolnai Pált a 80.

nejét,  Bödõ Erzsébetet pedig
76. születésnapján

köszönti az 
egész család
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A mú ze um a ter ror ál do za ta i nak ál lít em lé -
ket, de me men tó is, ami a ter ro ris ta dik ta tú rák
rém tet te i re em lé kez tet.

A 2002. feb ru ár 24-én 17 óra kor meg nyílt, a
ma ga ne mé ben egye dül ál ló mú ze um az épü let -
ben fog va tar tott, meg kín zott és meg gyil kolt hon -
fi tár sa ink nak kí ván em lé ket ál lí ta ni. A bor zal mak
kéz zel fog ha tó be mu ta tá sa mel lett azon ban azt is
pél dáz za, hogy a sza bad sá gért ho zott ál do zat nem
volt hi á ba va ló. A XX. szá zad két leg ke gyet le nebb
rend sze re el le ni harc ból vé gül a sza bad ság és füg -
get len ség erői ke rül tek ki győz te sen.

Az át ala kí tás so rán az épü let em lék mű vé
vált. A fe ke te paszpartu (dísz pár kány, pen ge fa -
lak és grá nit jár da) ke ret be fog lal ja, kont raszt já -
val ki eme li a mú ze u mot az Andrássy úti épü le -
tek so rá ból, és tör té nel mi sú lyá nak meg fe le lő en
a fi gyel met ma gá ra a ház ra irá nyít ja.

A ki ál lí tás ins tal lá ci ó it (be ren de zé se it, fel sze -
re lé se it) az épü let föld szint jén, el ső és má so dik
eme le tén, va la mint hír hedt pin cék ben, il let ve a
lép cső ház ban és a bel ső ud var ban he lyez ték el.
A lá to ga tók tá jé ko zó dá sát tíz érin tő kép er nyős
ter mi nál se gí ti, ame lye ken meg te kint he tő ek a
ki ál lí tás szint jei és a ter mek.

A fel újí tá si mun ka so rán az Andrássy út 60.
szám alat ti épü let kí vül-be lül tel je sen meg -
újult. A bel ső épí té sze ti ter vek, a mú ze um ki ál -
lí tá sá nak ar cu la ta és a kül ső hom lok zat F. Ko -
vács At ti la épí tész mun ká ja. A mú ze um re -
konst ruk ci ós ter ve it Sán dor Já nos és Ujszászy
Kál mán épí té szek ké szí tet ték. A ki vi te le ző az
Architekton Rt. volt. A ki ál lí tás ze né jét Ko -
vács Ákos sze rez te. Tör té nel mi tár lat hoz il lő,
le tisz tult, időt len hang sze re lé sű, többté te les
vo nós ze ne ka ri mű hang zik fel a mú ze um ban,
kü lön le ges tér ha tá sú ke ve ré sek kel és hang ha -
tá sok kal.

A mú ze um fő igaz ga tó ja: dr. Schmidt Má ria,
me ne dzser igaz ga tó: Vas Im re.

Nyit va tar tás: Kedd-Vasárnap: 10-18 órá ig.
Hét fő szün nap. In for má ció: (36 1 374-2600),
www.terrorhaza.hu.

A tár gyi anya go kon kí vül az épü let ben al kal -
ma zott mul ti mé di ás esz kö zök is hoz zá já rul nak a
ki ál lí tás hi te les sé gé hez és ha tá sá nak fo ko zá sá hoz.
Az egyes ter mek hez kap cso ló dó ar chív hang fel -
vé te lek kor hű te le fon ké szü lé ke ken hall gat ha tók
meg. A ter mek ben és a köz le ke dők ben el he lye zett
plaz ma té vék kép er nyő in foly to no san meg te kint -
he tők a kor szak film fel vé te lei és in ter júi.

A ki ál lí tott té mák ról el ne ve zett ter me ken vé -
gig sé tál va kronologikus sor rend ben is mer ked -
he tünk meg előbb a nyi las, majd a kom mu nis ta
rém ura lom mal.

A Ter ror Há za több lát vá nyos múlt idé zés nél,
egye dül ál ló in for má ció for rás a múlt szá zad kö ze -
pé nek tra gi kus ma gyar tör té nel mé ről. Olyan hely,
ahol a lá to ga tó nagy kö zön ség mel lett a kor szak
tu do má nyos ku ta tói is bővíthetik is me re te i ket.

Aki va la ha járt már Bu da pes ten, tud ja, hogy
a fő vá ros leg szebb su gár út ja az Andrássy út. Ez
a két ol da lán fa sor ral sze gé lye zett, pom pás pa -
lo ták és mél tó ság tel jes la kó há zak közt ve ze tő
nyíl egye nes út (alat ta köz le ke dő föld alat ti vas -
út tal) kö ti ös  sze a Bel vá rost a Hő sök te ré vel.
Ne vét az Oszt rák-Ma gyar Mo nar chia egyik
leg ki vá lóbb ál lam fér fi já ról, gróf Andrássy
Gyu lá ról kap ta. Sa já tos mó don mind két hu sza -
dik szá za di ter ror rend szer e pom pás sugárút
egyik pa lo tá ját sze mel te ki szék he lyé ül.

1944-ben a nyi las rém ura lom „Hű ség Há za”
volt. 1945 és ’56 kö zött a kom mu nis ta ter ror -
szer ve zet, az ÁVÓ és utó da, az ÁVH ren dez ke -
dett be itt.

Do mon kos Já nos

Budapest, Andrássy út 60. Terror Háza Múzeum

József Attila: „A múltat be kell vallani…”
MMMM EEEE GGGG HHHH ÍÍÍÍ VVVV ÓÓÓÓ

Tisztelettel hívjuk Önt és
Kedves Családját

2010. 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.

Ünnepi beszédet mond:
Pánczél Károly országgyűlési képviselő

Ünnepi műsort ad: a Ju és Zsu Társulat

Majd ezt követően az emlékezés 
koszorúinak elhelyezése 

a  Béke téren álló kopjafánál.

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete

PROG RA MOK AZ
OMK-BAN

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, szer -
dán ként 19.00 órá tól.
Ve ze ti: Oprea Arthúr Mi hály.

SZÍN JÁT SZÓ KÖR
Kedden ként az Irin gó Szín ját szó Kör pró -
bái 18.00 óra kor.

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.

NYUGDÍJAS KLUB
Kéthetente.
Nyugdíjas klubfoglalkozások:
október 19-én délután 5 órakor, november 2-
án délután 4 órakor az OMK-ban.

Autóvezetői tanfolyam indul okt. 22-én
17 órakor az OMK kistermében
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A for ra da lom em lé ke so kak ba  mély nyo mot
vé sett. Ki így, ki úgy él te meg az ese mé nye ket.
Dömsödön, vagy dömsödiként, ho gyan tet szik
vis  sza em lé kez ni?

D. Nagy Ju dit (79 éves)
„1956. ok tó ber 23-án dél után ha za fe lé in dul -

tam Bu dá ra, az Ope ra kö ze lé ben lé vő mun ka he -
lyem ről. A Mar git híd ele jén a 6-os vil la mos
meg állt, mert ha tal mas tö meg jött szem be lyu -
kas zász ló val, Kos suth nó tá kat éne kel ve.

Le száll tam és én is ve lük men tem. Ak kor
még nem is tud tam, hogy ho va?

A Kos suth tér te le. Hi he tet len han gu lat. Öröm,
ba rát ság ér zé se min den ki vel szem ben. Iz ga tott
be szél ge té sek. Sinkovics ki jött a par la ment lép -
cső jé re és el mond ta a Talp ra ma gyart. A tö meg
együtt mond ta a ref rént: – A ma gya rok is te né re
es kü szünk, hogy ra bok to vább nem le szünk!

Ké ső es tig sok is me rős sel, ro kon nal, ba rát tal
is ta lál koz tunk.

Hír jött, hogy lő nek a rá di ó nál. Ké ső éj jel ha -
za in dul tam Bu dá ra a Lövőház ut cá ba.

Más nap, ok tó ber 24.
Mun ká ba in du lás Kő bá nyá ra hú gom mal. A

Mar git kö rú ton em be rek a vö rös csil la got ve rik
le a Ganz gyár te te jé ről. Gya log a kö rú ton, min -
den ki min den ki vel szó ba áll. Éj jel-nap pa li kö -
zért nél ke nyé rért sor ba ál lunk. In gyen ke nyér
te her au tó ról oszt va. Ha za fe lé for du lunk – egy
üz let ki ra ka ta be tör ve (az orosz ze ne mű bolt) –,
to vább a Rá kó czi úton a Du na fe lé. Az em be rek
eu fó ri kus han gu lat ban. Ka puk be zár va, pe dig
tan kok köz le ked nek a Ke le ti pá lya ud var fe lől a
Rá kó czi úton. Kis kör út nál, át já ró ka pun át a
Dob ut cá ba ju tunk.

Az el ső ki buk ka nás ra lö vés dör dül. Be me ne -
kü lés az Egye te mi Nyom dá ba. Sok em ber tar -
tóz ko dik ott. A rá di ó ban az  Egmont nyi tány
egész nap. Köz ben be szé dek, hogy fi a ta lok
hagy já tok ab ba! Sze pe si György fo ci sport köz -
ve tí tő is szól.

Fegy ve res fi a ta lok jön nek be és el fog lal ják a
fel ső szinteket. Öregasszony ab la kot mos,
szem  ben az ut ca fe lől egy tank a Film mú ze um
előtt ről be lő és az ab lak pár kányt vi szi csak el.
Az öreg as  szony be zár kó zik. Egész éj jel a
nyom dá ban va gyunk, rá di ót hallgatunk. Reggel
ha za in dul nánk. Síp ut ca fe lől az orosz tank nem
tud be jut ni. A zsi na gó ga előt ti jár dán fi a tal fiú
holt tes te hő si póz ban, vér be fagy va. Ke zé ben
nem ze ti szí nű zász ló.

A kiskörutat tan kok so ra fog lal ja el, né mán
áll va. Bu dá ra ké ne men ni, át bú junk az ágyú csö -
vek alatt. A tan kok né mák. Meg ke rü lünk min -
den he lyet, ahol lö vés hal lat szik.

Ha za ér ke zés a Lövőház ut cá ba. Más nap,
Fény ut cai pi ac éle le mért. Csak egy sütőtökös…

Ki oszt ják a tö kö ket. Ne kem is jut egy, ami a
fe jem re esett.

A sorbanállókra a Fény ut cai ke nyér bolt nál
lő nek (nem ágyú val). Ha za me gyünk, rá di ó zunk,
vá runk. Ka ja csak az 1 db ke nyér amit az éj jel-
nap pa li kö zért nél te her au tó ról in gyen osz to gat -
tak. Az ut cánk ban te her au tók je len nek meg te le
éle lem mel. Vi dék ről hoz ták. Han go san szó lít ják
a la kó kat, jöj jön aki nek szük sé ge van en ni va ló -
ra. Ka punk egy pu colt csi bét. Na po kig nem
moz du lunk, mert az ut ca vé gén, a Mar git kör út
ele jén, a Ganz nál har cok van nak. – A bör tönt ki -
nyit ják a kör úton és ki sza ba dul nak a ra bok.

Ok tó ber utol só nap ja i ban el in du lunk gya log,
hú gom mal Dömsöd fe lé. Nagy ki té rők kel, né ha
te her au tó val, amik em be re ket szál lí ta nak ke -
resz tül-ka sul, ki ho vá tart. Kő bá nyán ke resz tül
nagy ke rü lő vel es té re Pest er zsé bet re ér kez tünk
egy is me rős csa lád hoz. Ott alud tunk.

A há zi gaz da pék, így egész éj jel dol goz nak a
pék sé gek ben, hogy a har co lók nak le gyen ke -
nye rük.

Reg gel el in du lunk és Ha rasz ti nál rá me gyünk
az 51-es út ra. Te her au tó áll meg mel let tünk,
nagy nem ze ti zász ló lo bog a ko csin és üres te -
jes kan nák zö rög nek a há tul ján. Ráckevére in -
dul tak te jért. Fel vesz nek min ket és út köz ben
be szél ge tünk. A taksonyi Duna-hídnál orosz
tank, de nem ál lít meg. Hal lot tuk, hogy ké sőbb
egy te her au tót át ku tat va fegy vert ta lál tak és
meg öl ték a ben ne ülő ket.

Ere de ti leg Lacházának vit tek vol na min ket
sofőreink, de tet tek egy kis ke rü lőt, hogy mi, a 2
fi a tal lány egész ség ben ha za ér jünk. A mos ta ni
Pe tő fi tér he lyén még pi ac volt és te le em be rek -
kel. Mi ki bon tott zász ló val, te jes kan nák zör gé se
kö ze pet te nem kis fel tű nést kelt ve ha lad tunk át
a Hor váth-há zig, ahol lak tunk.

Szü le ink örö mük ben 2 de mi zson bor ral kö -
szön ték meg a ha za szál lí tá sun kat.

Az em be rek csős tül jöt tek hoz zánk a hír hal -
la tá ra, hogy ott hon va gyunk. Mi vol tunk az el -
sők, akik hírt hoz tunk és tanúi vol tunk a bu da -
pes ti ese mé nyek nek.

Itt hon be kap cso lód tunk egy cso port spon tán
ki ala kult mun ká já ba, akik az or szág min den tá -
já ról ha za jut ni aka ró em be rek nek bog rács ban
gu lyást főz tek. Az is ko lá ban szal mát rak tak le és
így ad tak szál lást és en ni va lót a ván do rok nak. 

Több na pig tar tott, de no vem ber 4-e után más
vi lág kezdődött… .”

Kó nya Mik lós (81 éves)
„A nap tár lap ja in elő pör gött 1956…
Ja nu ár hó nap ban volt egy föld ren gés, már ci -

us hó nap ban je ges ár..., me lyet az tán egy szá raz,
for ró nyár kö ve tett. Szin te vár ha tó volt, hogy
jön nie kell még va la mi nek, hogy tör tén ni fog
még va la mi. És ok tó ber 23-án ki tört a for ra da -
lom, mely Bu da pes tet érin tet te először.

La poz zunk csak egy pi cit vis  sza a nap tár ban:
A II. vi lág há bo rú be fe je ző dött, az or szág
romokban… A há bo rú után gya kor la ti lag meg -
kez dő dött az új já épí tés. Az em be rek ve rej té ké -
ből, éhez ve, kop lal va talp ra ál lí tot ták az or szá -
got. Meg in dult az élet, mely re szin te azon nal rá -
te le pe dett a sztálinizmus. Szov jet nyo más ra
meg kez dőd tek a pad lás sep ré sek, a mun kás ság
nyú zá sa, és ránk zú dul tak a 4-5 éves ter vek.
Mind ez az em be rek elé ge det len sé gét vál tot ta ki.

Utal tam ar ra, hogy föld ren gés jött, ár víz jött,
szá raz ság jött, tör vény sze rű volt a for ra da lom
is, mely úgy ke let ke zik, hogy nem tud ni, hogy
mi, de va la mi gyűlik-gyűlik-gyűlik és egy szer
csak rob ban!

Tör té né szek még a mai na pig sem tud ják
pon to san, hogy mi volt az  ami ki rob ban tot ta ezt
a dolgot…

Az 1956-os év így ala kult.
Dömsödön az em be rek a rá di ó ból tud ták az

ese mé nye ket. 1956. ok tó ber 23. Bu da pes tet érin -
tet te elő ször. Mi hoz zánk csak a for ra da lom fosz -
lá nyai ju tot tak el, mert a köz vet len rá dió-össze -
köt te tés meg szűnt, a rá dió szol gál ta tás aka do zott.

Bi zony ta lan hí rek jöt tek-men tek. A for ra da -
lom sze le ben ne volt a le ve gő ben és egész egy -
sze rű en át ha tott min dent. Hoz zánk is be fújt, de
már nem az zal az ener gi á val. Dömsöd tu laj don -
kép pen egy „ál mos” köz ség, mert nem te szünk
azért, hogy ne künk jobb le gyen. Vár juk, hogy
majd más ki ka par ja ne künk a gesz te nyét! Ilyen
volt ez gyer mek ko rom ban és ilyen ma is.

Az 1956. ok tó be ri ese mé nyek olyan egy na pos
ké sés sel ér kez tek hoz zánk. Egy kis hő zön gés
Dömsödön, egy kis hő zön gés Dabon… Né hány
em ber volt akik az ital ha tá sa alatt pró bál tak fel -
tű nést kel te ni. Az ak ko ri kom mu nis ta párt ve ze -
tő it vé gig haj tot ták az úton. Ez a hő zön gő tár sa ság
a ta nács há zá nál pa pí ro kat ége tett, és ki do bál ták
az író gé pe ket és ös  sze is akar ták tör ni, ám a
Szőnyi Kar csi bá csi  (kántortanító) és dr. Székely
Zsigmond (községi orvos) le ál lí tot ta őket.

Gya kor la ti lag ez zel itt vé get is ér tek az ese -
mé nyek. Az ak ko ri rend szer – a ma ga be szol -
gál ta tá sa i val, hogy a ga bo nát sza bá lyo san le sö -
pör ték a pad lá sok ról, disz nót nem le he tett vág -
ni, hogy az em be rek fe je alól szin te még a pár -
nát is  el vit ték – elkeserítő volt. A ta nács há zán
tar tot ták a be adá si kö te lez vé nye ket, és tu laj don -
kép pen az a né hány hő zön gő eze ket a kö te lez -
vé nye ket kí ván ta meg sem mi sí te ni. Tet te ik fo -
ko zá sa ként az anya köny vek, író gé pek ke rül tek
vol na sor ra, mi kor is le ál lí tot ták őket.

Ez egy jó kor rajz:
1954-55-ben úgy kel lett dug dos ni a ga bo nát,

mint a há bo rú alatt, ami az ak ko ri nyo mo rá ból
éb re de ző né pet súj tot ta. Akik épp hogy fel lé le -
gez tek, hogy a há bo rú nak vé ge, fel tud ták épí te -
ni az or szá got, hogy az élet meg tud jon in dul ni.

Ezt az éle tet fé kez te az ak ko ri rend szer, ami
el len lá zad tak.

Dömsödnek ’56-os na ci o ná lé ja nincs, mert
mi ná lunk csen des volt ez a lá za dás és tu laj don -
kép pen egy dél után le zaj lott az egész.”

Ok tó be ri mo za i kok
1111999955556666....     ooookkkkttttóóóóbbbbeeeerrrr    22223333.... .... ....
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Ács Sán dor (87 éves)
„1956 ese mé nye i hez va ló kap cso ló  dá som

egy ki csit ko rább ról in dul és ki csit to vább is
nyú lik ’56-nál.

Az orosz nyelv hez va ló kész sé ge met nagy -
anyám tól örö köl tem, aki Nagy sző lős ről szár -
ma zott. Ő ta nít ga tott a ru szin nyelv re. A négy -
éves orosz ha di fog ság ban ezt a tu dást csi szol -
tam, gya ra pí tot tam.

A há bo rú után Dömsödön a párt ház a 48-as
kör épü le té be köl tö zött (ma ez a pék ség, vagy
ke nyér bolt né ven is me re tes). Itt azt is szá mon
tar tot ták, hogy a fa lu ban ki tud pél dá ul oro szul.
En gem is szá mon tar tot tak, mert hisz 4 évig vol -
tam ha di fo goly.

Nos, ott je lent meg há rom vagy négy orosz
tank, és egy te her au tó te le oro szok kal. Mi kor a
for ra dal mat le ver ték, ak kor a részt ve vő ket meg -
to rol ták. Em lék szem, hogy ’56. ok tó ber 23-án a
ta nács há zá ról  ki hord tak sok min dent, köz tük az
író gé pe ket is, hogy ös  sze tör jék meg föl gyújt -
sák, de az tán va la ki köz be szólt, hogy: – Ezt ne
csi nál já tok! 

Ös  sze szed tek né há nyun kat (akik a nyil ván -
tar tás sze rint is mer tük az orosz nyel vet), és el -
vit tek a lacházi lak ta nyá ba. Az oro szok közt
volt egy fel vi dé ki ma gyar fi a tal em ber is, aki

szin tén nagyszőlősi szár ma zá sú volt, mint a
nagy anyám. Tő lem csak azt kér dez ték, mer re
van Kecs ke mét, Kis kő rös, Dunapataj, Sza bad -
szál lás, Sztálinváros, hol van nak lak ta nyák, ka -
to nák? A Dolinayt meg a Tomasov bá csit el is
vit ték. Ne kem az volt a sze ren csém, hogy en nek
az uk rán gye rek nek a jó vol tá ból nem kel lett se -
ho vá sem mennem. (5-6 év vel le het tem idő sebb
ná la, és ké sőbb jó ba rá ti kap cso lat ala kult ki
köz tünk.)

1956-ban 33 éves voltam.
Szó val, a töb bi e ket be ül tet ték a tank ba és el -

vit ték, hogy mu tas sák meg mer re van Kis kun -
ha las. Ab ban az idő ben be ül ni egy orosz tank ba,
na gyon koc ká za tos volt. Nem tud hat ták, hogy
mi kor rob bant ják fel a tankot. (Hogy hogy érez -
het ték magukat…?)  

Tol mács nak vit ték el ma guk kal a  Dolinayt,
meg a Tomasov bá csit.

A han gosbe mon dón a kö vet ke ző ket kel lett
mon da ni:

„Fi gye lem-fi gye lem!
Fel hí vom a ka to nák, ci vi lek fi gyel mét, hogy

aki nek fegy ver van a ke zé ben, az dob ja el, sza -
bad el bo csá tás ban ré sze sül.

A for ra da lom vé get ért. Győ zött a kom mu -
niz mus.”

De hát saj nos, akik meg ad ták ma gu kat,
na gyon so kat meg ver tek vagy agyon ver tek,
meg ti ze del ték őket. Amint me sél ték ne kem,
még hal la ni is bor zasz tó volt. Mond ta is a
Dolinay: – Sanyikám, de sze ren cséd van,
hogy ta lál koz tál az zal a fel vi dé ki gye rek -
kel!”

Vass Ist ván (68 éves)
„1956-ban nyol ca dik osz tá lyos ta nu ló vol -

tam. Ak ko ri ban a fel ső ta go za to sok a Ha jós-
kas tély ba jár tak is ko lá ba.

Esős, bo rús idő volt, úgy dél vagy 11 óra
le he tett. Az is ko lá ban folyt a ta ní tás.

A Sza bad ság úton egy 10-15 fős csa pat ha -
ladt el, s köz ben be ki a bál tak az is ko lá ba: 

– Di á kok, gyer tek velünk!
Mi az osz tály te rem ben vol tunk és hal lot -

tuk a ki ál to zást. Barta Lász ló, az osz tály fő -
nö künk nem en ge dett ben nün ket se ho vá
sem. Mi kor el vo nult az ut cán a csa pat, La ci
bá csi a hát só ki já ra ton, az óvo da fe lé ha za -
tes sé kelt ben nün ket és a lel künk re kö töt te,
hogy ha za men jünk, se ho va más ho va!

En nek el le né re akadt 1-2 em ber aki részt
vett a dol gok ban, de sze mély sze rint én nem
tu dom kik le het tek.”

A dömsö-
di Gróf Szé -
che nyi Ist -
ván Ál ta lá -
nos Is ko la
ok tó ber 06-
án meg em -
lé ke zést tar -
tott az OMK
nagy ter mé -
ben.

A fel sős
és al sós ta -
go za tok kü -
lön-kü lön
egy órás el -

té rés sel vet tek részt ezen az al kal mon.
Az ün ne pi mű sort a 6. b osz tá lyo sok hal -

lat lan át ér zés sel ad ták elő. A ze nei be té te ket
és a szö ve get Pethesné Nyá ri Ka ta lin ál lí tot ta
ös  sze. A gye re kek egy ben fe gyel me zett vi -
sel ke dé sük kel is adóz tak a hő sök em lé ke
előtt.

A 13 hon véd tá bor nok ki vég zé se az óta is a
ma gyar nem zet gyász nap ja.

Már ha gyo mány nak szá mít, hogy az is ko -
la ezen a na pon ren de zi meg a szo ká sos fu tó -
ver senyt.

Eb ben az év ben is így tör tént.
-V.I.-

Be fe je zõ dött a  Pe tõ fi szü lõi ház kül sõ fel újí tá sa
-Megtörtént a mű sza ki át adás-

Mind az au gusz tu si,
mind a szep tem be ri szám -
ban fo lya ma to san hírt ad -
tunk a Pe tő fi Sán dor ut cai
„Pe tő fi szü lői ház” fel újí tá -
sá nak mun ká i ról.

Dömsöd Nagy köz ség
Ön  kor mány za ta, Vi dé ki
Örök ség Meg őr zé sé hez pá  -
lyá za tot nyúj tott be, me lyet
si ker ko ro ná zott, 8.867.887
Ft vissza nem térítendő
támogatást kapott az építési
munkákra.

A Pe tő fi Sán dor u. 17. sz.
alat ti in gat lan fel újí tá sá ra a kép vi se lő-tes tü let ha tá ro za ta alap ján ke rült sor. 

A pá lyá zat cél ja az épü let ál la gá nak meg óvá sa, fel újí tá sa és kö zös sé gi tér ki ala kí tá sa, te kin tet -
tel az em lék hely jel le gé re. Az Ön kor mány zat az épí té si ter vek el ké szí té sé vel a Graform F.2 Ter -
ve ző és Szol gál ta tó Kft. (2344 Dömsöd, Pf. 116.), Fe ke te Mik lós épí tész ter ve zőt bíz ta meg.

Dömsöd Nagy köz ség Ön kor mány za ta meg bí zá sá ból a „Pe tő fi Sán dor szü lei há zá nak” kül ső
fel újí tá sát és ud va rá nak fel újí tá si mun ká it az ELMARK 2001 Kft. vé gez te.

A  kül ső mun ká la tok  be fe jez té vel, szep tem ber utol só nap ja i ban, a ha tár időt be tart va, meg tör -
tént a mű sza ki át adás.

A Pe tő fi Sán dor ut ca Dömsöd egyik leg szebb ut cá ja. Csak egy irány ból, az 51-es út ról le het
vé gigmen ni raj ta. Né hány épü let le rob ban va bár, de ere de ti for má já ban áll, és most, hogy a 17.
szám alat ti épü let fel újí tá si mun ká la tai be fe je ződ tek, az ut ca szép sé ge meg kí ván ná a töb bi épü let
re konst ru á lá sát is. Bíz zunk ben ne, hogy egy szer majd er re is sor ke rül het!

A Pe tő fi szü lői ház kül ső leg tel je sen meg újult. A ne me sen egy sze rű fe hér fa lai, a koc ka kő jár -
da és a nád te tő me leg sé get, bé kes sé get áraszt. Sze met-lel ket gyö nyör köd te tő lát vány ban van ré -

sze az ar ra já rók nak! Sé tál ja nak el, és néz zék meg Önök is! 
-V.I.-

Október 06. – az ara-
di vértanúk napja
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Au gusz tu si hó nap:

2010. 08. 08-án reg gel 7 óra 30 perc kor jött a
ri asz tás, mely sze rint Dömsöd Ker tész ut cá ban
egy csa lá di ház pin cé jé ből a szom szé dok füs töt
ész lel tek. A Dömsödi Tűz ol tó Egye sü let és a
Rác ke vei Tűz ol tó ság egy sé gének ki ér ke zé se
előtt a tü zet a la kók el ol tot ták és az égő fa szé ke -
ket ki is hoz ták az ud var ra. A ki ér ke ző egy sé gek
a pin cét át szel lőz tet ték és el len őriz ték a tűz eset -
le ges to vább ter je dé sét. 

2010. 08. 19. és 08. 23. kö zött a Csomafalvi
Ön kén tes Tűz ol tók köz sé günk be lá to gat tak.

Az itt töl tött idő alatt egye sü le tünk tag jai
meg mu tat ták köz sé gün ket, és az au gusz tus 20-i
ren dez vé nye ken is részt vet tek. Au gusz tus 22-
én dél előtt 10 óra kor a Dömsödi Tűz ol tó Egye -
sü let és a Rác ke vei Tűz ol tó ság kö zös tűz ol tá si
és mű sza ki men té si gya kor la tot szer ve zett me -
lyen a csomafalvi kol le gák is részt vet tek. A
gya kor la ton egy gép jár műbal esetet szi mu lál -
tunk. A bal eset kö vet kez té ben a gép ko csi ki -
gyul ladt, me lyet a Dömsödi Ön kén te sek ol tot -
tak el. A hely szí nen lé vő rác ke vei tűz ol tók fe szí -
tő-vá gó se gít sé gé vel a gép jár mű ajtajait fel fe -
szí tet ték, me lyek a bal eset kö vet kez té ben ösz  -
sze ron cso lód tak és nem le he tett ki nyit ni azo kat.
Majd a to váb bi men tés meg kön  nyí té se ér de ké -
ben a te te jét is le vág ták.

Ezek után a csomafalviak is meg mu tat ták mit
is tud nak tűz ol tás és a fel sze re lé sek hasz ná la ta
te rén. Az IFA gép jár mű fecs ken dő ről meg sze -
rel tek egy alap ve ze té ket, me lyet egy T-vel két
su gár ra osz tot tak, és a szá muk ra szi mu lált tü zet
el ol tot ták. 

Az itt töl tött 4 nap alatt az egye sü le tek tag jai
még job ban meg erő sí tet ték az ed dig is na gyon
jó vi szonyt és ba rát sá got. 

A jö vő év ben sze ret nénk meg is mé tel ni lá to -
ga tá sun kat Csomafalván, és re mél jük, hogy ők
is is mét el lá to gat nak köz sé günk be.

To váb bá sze ret nék még né hány szót szól ni a
2010. au gusz tus 8. dél előt ti Ker tész ut cai tűz -
eset nél tör tént fél re ér tés mi att. A tűz ese tet a tu -
laj do nos a 105-ös szá mon sze ret te vol na je lez ni
a tűz ol tó ság fe lé, amit a Dömsödi Hír nök ben
elő ző cik künk vé gén lá tott. Mint ahogy azt min -
den ki tud ja, a se gély ké rő szá mok, mint pél dá ul
a 105 mo bil te le fo nos hí vása ese tén a hívást a
me gyei ügye let fo gad ja. Ve ze té kes te le fon (24-
es kör zet) ese tén a leg kö ze leb bi hiva tá sos vagy
köz tes tü le ti tűz ol tó ság fo gad ja. Ezen a na pon is
így kel lett vol na len nie, de vil lám oko zott kárt a
rend szer ben, és a kár eset be kö vet kez té ig nem
tud ták hely re ál lí ta ni a meg fe le lő mű kö dé sét a
105-ös se gély ké rő vo nal nak. A hely szín re ér ke -

ző Döm södi Ön kén tes Tűz ol tó kat a szom széd
ri asz tot ta mo bil te le fo non. A mo bil szám, amit
hí vott, az a Dömsödi Egye sü let pa rancs no ká nak
id. Tárkányi Bé lá nak a sa ját mo bil te le fon szá ma
volt, amit a sze mé lyes is me ret ség mi att tu dott.

Sze ret nék min den ked ves dömsödi la kost tá -
jé koz tat ni, hogy egye sü le tünk nem ren del ke zik
köz vet len szám mal, mert Ön kén tes Tűz ol tó
Egye sü let. Csak a hi va tá sos és a köz tes tü le ti
tűz ol tó ság ok ren del kez nek sa ját köz vet len el ér -
he tő ség gel, fo lya ma tos ügye let tel és mi ni mum
1+6 fő ké szen lét ben ál ló tűz ol tó val, akik a nap
24 órá já ban fi ze tés el le né ben tel je sí te nek szol -
gá la tot, me lyet ál la mi és ön kor mány za ti ke re -

tek ből fi nan szí roz nak. A Dömsödi Tűz ol tó
Egye sü le tet nagy részt a Rác ke vei Tűz ol tó ság
ri aszt ja a kár ese tek hez, amit ne kik a 105-ös se -
gély ké rő szá mon vagy a köz vet len ve ze té kes
(06-24-518-665 vagy 06-24-518-666) számo -
kon je len te nek be a szem ta núk és a ká ro sul tak,
vagy a me gyei ügye let ad ja to vább a hoz zá be -
ér ke ző ri asz tást. A Dömsödi Egye sü let fő ként
csak egy-két he lyi vál lal ko zó, ma gán sze mély
anya gi se gít sé gé nek és a ta gok ön zet len mun ká -
já nak kö szön he ti, hogy vo nu ló- és mű kö dés ké -
pes. Egye sü le tünk nek a mai ne héz gaz da sá gi
hely zet ben elég gé ne héz a gép jár mű-fecs ken dő
tan ko lá sa, mű sza ki vizs gáz ta tá sa, kö te le ző fe le -
lős ségbiz to sí tá sá nak ki fi ze té se, va la mint az
eset le ges mű sza ki hi bák ja ví tá sá nak fi nan szí ro -
zá sa. Ép pen ezért sem anya gi, sem em be ri, sem
pe dig tech ni kai esz kö zök nem áll nak ren del ke -
zés re, hogy te le fo nos ügye le tet tart son fenn 24
órá ban. 

Azt is sze ret ném ki hang sú lyoz ni, hogy egye -
sü le tünk az ön kén tes tár sa dal mi mun kán alap -
szik. Dömsöd Nagy köz sé günk la kó i ért csi nál -
ják a ta gok a sa ját tes ti ép sé gü ket is koc ká ra té -

ve, ha a kár eset fel szá mo lá sa csak úgy le het -
sé ges. Ezt min den fé le el len szol gál ta tás nél kül
vég zik a csa lád juk tól el vett sza bad idő ben és
na gyon sok szor sa ját költ sé gü kön em ber tár sa -
i k ért.

Au gusz tu si hó nap ban 1 kár ese tünk volt és 1
kö zös gya kor la tunk a rác ke vei és a csomafalvi
tűz ol tók kal.  

Szep tem be ri hó nap:

Ez a hó nap ki csit moz gal ma sabb volt az elő -
ző nél. 11-én a sok eső mi att 4 al ka lom mal kap -
tunk víz szí va tás mi att ri asz tást. 13-án pe dig egy
köz úti bal eset hez ri asz tot ták az egye sü let tag ja -
it, me lyet egy me ző gaz da sá gi von ta tó szen ve -
dett el. Az MTZ tí pu sú trak tor Dömsödről ha -
ladt Tass irá nyá ba az 51-es fő úton, ami kor is -
me ret len ok ból le tért az út ról és az árok ba haj -
tott, mely ha tá sá ra a jobb ol da lá ra bo rult. Sze -

ren csé re sze mé lyi sé rü lés nem tör tént, és a trak -
tor is ki sebb ká ro kat szen ve dett.  21-én, ked den
ri asz tást kap tunk víz szí va tás ra is mét, de a be je -
len tés té ves jel zés nek bi zo nyult a hely szí nen.      

Szep tem be ri lap zár tá ig pe dig 5 eset ben kap -
tunk ri asz tást és 1 vak lár má ra vo nul tunk. To -
váb bi in for má ci ók és ké pek a weboldalunkon, a
www.tuzoltosagdomsod.mlap. hu-n ta lál ha tók.

Pongrácz Jó zsef tit kár
Dömsödi Tűz ol tó Egye sü let

domsodote@gmail.com

El ér he tő sé günk:

Ha baj van! 105
Egyéb el ér he tő sé günk:

id. Tárkányi Bé la 
Dömsödi Tűz ol tó Egye sü let Pa rancs no ka

Te le fon szám: 06-20-383-5407
domsodote@gmail.com

www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu

Ha önök sze ret né nek ne künk se gí te ni!
Szám la szá munk: 51700272-10903818

Kö szö net tel:    Dömsödi Tűz ol tó Egye sü let

Dömsödi Tûz ol tó Egye sü let
Augusztus–szeptember – Be szá mo ló
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Dömsöd te rü le tén az aláb bi bal eset tör tént:
2010. 08. 23-án 18:20 idő pont ban Dömsöd, Rác ke vei út 54. sz.

előt ti útaszakaszon tör tént köz le ke dé si bal eset. A ren del ke zés re ál ló
ada tok alap ján meg ál la pí tást nyert, hogy Cs. B. az ál ta la ve ze tett
segédmotorkerékpárral közelekedett a Rác ke vei úton Rác ke ve irá -
nyá ba. Ha la dá sa so rán egy ne ki jobb ra íve lő ka nyar ból ki jö vet meg -
csú szott, és a ve le szem be sza bá lyo san köz le ke dő S. T. ál tal haj tott
ke rék pár nak üt kö zött. A bal eset ben S. T. meg sé rült.

A bal ese tet a Rác ke vei Rendőkapitányság Köz le ke dés ren dé sze ti
Osz tá lya vizs gál ja. 

Dömsödön az aláb bi bűn cse lek mé nyek tör tén tek:
B. V. dömsödi la kos fel je len tést tett is me ret len tet tes el len, aki

2010. 08. 19. na pon 05:45 és 18:20 kö zöt ti idő ben Dömsöd, Pe tő fi té -
ren lé vő csa lá di há zá ba sa ját kulcs mód sze ré vel jog ta la nul be ha tolt és
on nan mű sza ki cik ke ket tu laj do ní tott el. A bűn cse lek mén  nyel oko -
zott kár: 400.000 Ft.

P. J. fel je len tést tett is me ret len tet tes el len, aki 2010. 08. 29. na pon
13:00 és 13:30 kö zöt ti idő ben Dömsöd, Nyár fa sé tány dű lőn lé vő
hét vé gi há zá nak alag so rá ba be sur rant, ahol egy szék re akasz tott me -
le gí tő fel ső zse bé ből el tu laj do ní tott 42.400 Ft kész pénzt.

Az el múlt idő szak ban Dömsöd belterületén és az üdü lőöve zet ben
is  hét vé gi há za kat, csa lá di há za kat tör tek fel ismeretlen tet te sek. Te -
kin tet tel az is mét el sza po ro dó be tö ré ses lo pá sok ra, a Rác ke vei Ren -
dőr kapitányság fo koz ta a rend őri je len lé tet, il let ve ak cióso ro za tot
szer ve zett a lo pá sok vis  sza szo rí tá sa, il let ve az el kö ve tők fel de rí té se
ér de ké ben. Ké rem a tisz telt la kos sá got, hogy na gyobb fi gyel met for -
dít sa nak ér té ke ik meg őr zé sé re, fi gyel jünk egy más ra, a szom szé dok -
ra, il let ve bár mi lyen, akár je len ték te len nek tű nő in for má ci ó val is ke -
res sék fel kol lé gá in kat, se gít sék mun kán kat.

Sok ba ke rült a takarítás…
Lo pás bűn tet te mi att foly tat el já rást a Rác ke vei Rend őr ka pi tány ság

Bűn ügyi Osz tá lya. 2010. szep tem ber 02-án egy dömsödi hölgy tett
fel je len tést, mely sze rint az el múlt két hét ben csa lá di há zá ból is me -
ret len kö rül mé nyek kö zött több ék szer is el tűnt több mint 700.000 fo -
rint ér ték ben. A fel je len tést kö ve tő en fel me rült a gya nú, hogy a sér -
tett nél al kal man ként ta ka rí tó 59 éves L. Józsefné dömsödi la kos kö -
vet te el a lo pást. 

A ka pi tány ság nyo mo zói ház ku ta tást tar tot tak a ta ka rí tó nő nél,
mely nek so rán több arany ék szer és kö zel 8 mil lió fo rint kész pénz ke -
rült elő. 

Az el já rás so rán ed dig négy sér tet tet ku tat tak fel a nyo mo zók, de
fel te he tő en ha son ló mó don to váb bi sze mé lye ket is meg ká ro sí tott a
be já ró nő. 

Kér jük, hogy akik kap cso lat ban áll tak a bűn cse lek mény el kö ve tő -
jé vel, il let ve sé rel mükre ha son ló jel le gű bűn cse lek ményt kö vet tek el,
je lent kez zenek a Rác ke vei Rend őr ka pi tány sá gon a 06-24-518-680-as
te le fon szá mon vagy hív ják a 107-es in gye nesen hív ha tó szá mot. 

A Rác ke vei Rend őr ka pi tány ság Köz rend vé del mi Osz tály ve ze tő je,
Fe jős Lász ló r. fhdgy. tá jé koz tat ja Dömsöd la kos sá gát, hogy a kör ze ti
meg bí zot tak Dömsödön, min den pá ros hét csü tör tö ki nap ján 14.00-
16.00 óra kö zöt ti idő ben tar ta nak fo ga dó órát a Dömsöd, Pe tő fi tér 6.
szám alatt. Ke res sék Laczó Csa ba vagy Ba ka Mik lós ura kat és in for -
má ci ó ik kal se gít sék mun kán kat.

A Rác ke vei Rend őr ka pi tány ság te le fon szá mai: 06-24-518-680,
06-24-518-690, 06-30-960-0572, 06-20-444-1268.

Feiglné Fe ke te Ani ta
r. főhadnagy

RENDÕRSÉGI HÍREK

A Pest Me gyei Rend őr-fő ka pi tány ság Bűn ügyi Osz tály II. Élet vé del -
mi Al osz tá lya nyo mo zást foly tat em ber ölés bűn tett gya nú ja mi att is me -
ret len tet tes el len, aki 2009. de cem ber 19-ről 20-ra vir ra dó éj jel Rác ke -
ve, Pe tő fi Sán dor ut ca egyik in gat la ná ban meg öl te az ott élő fér fit.   

A Rend őr ség ről szó ló 1994. évi XXXIV. tör vény ben rög zí tett jog kö -
ré nél fog va 

a Pest Me gyei Rend őr-fő ka pi tány ság ve ze tő je
net tó 1.000.000 fo rint dí jat ajánl fel a nyom ra ve ze tő nek.

A díj ki tű zés ös  sze ge an nak fi zet he tő ki, aki az el kö ve tők sze mé lyé vel
kap cso lat ban olyan pon tos ada tok kal ren del ke zik, me lyek se gít sé gé vel
az el kö ve tők azo no sít ha tó ak, bű nös sé gük re a gya nú meg ala po zot tá vá -
lik, és is me re te it az el já rás so rán is mer te ti. Szük ség ese tén az el já ró ha -
tó ság a ta nú vé del mé re a szük sé ges in téz ke dé se ket meg te szi. A Rend őr -
ség a nyom ra ve ze tő sze mé lyét bi zal ma san ke ze li. A díj ki tű zés vis  sza -
vo ná sá nak jo gát a Pest Me gyei Rend őr-fő ka pi tány ság ve ze tő je fenn -
tart ja. 

A díj ki tű zés an nak nyil vá nos vis  sza vo ná sá ig ér vé nyes!
A Pest Me gyei Rend őr-fő ka pi tány ság Bűn ügyi Osz tály II. Élet vé del -

mi Al osz tá lya ké ri, hogy aki a bűn cse lek mén  nyel vagy az el kö ve tő vel
kap cso lat ban ér dem le ges in for má ci ó val ren del ke zik, il let ve aki a bűn -
cse lek mény idő pont já ban a hely szí nen tar tóz ko dott, hív ja az 1/443-
5119 te le fon szá mot, il let ve név te len sé ge meg őr zé se mel lett te gyen be -
je len tést az in gye ne sen hív ha tó 06-80-555-111 „Te le fon ta nú” zöld szá -
mán, a 107 vagy a 112 köz pon ti se gély hí vó szá mok va la me lyi kén. 

Pest Me gyei Rend őr-fő ka pi tány ság

Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság Hivatal Budapest,
Teve u. 4-6. Tel.: 443-5133, 443-5136, 06-20-444-12-63

DÍJKITÛZÉS

Közeledik a kötelezőváltás ideje!

A GOLDRISK ALKUSZ KFT.
a következő szolgáltatásokat kínálja Önöknek

15 biztosító képviseletében:

– gépjármű felelősségbiztosítás és casco
– élet- és balesetbiztosítás, megtakarítások, befektetések
– lakásbiztosítás és vállalkozói vagyonbiztosítás
– szakmai felelősség, belföldi és nemzetközi fuvarozás
– utasbiztosítás
– nyugdíjpénztárak (magán és önkéntes)

30%-os vissza nem térítendő állami támogatás igénybevételével,
hitelek közvetítése

Teljeskörű tanácsadás! Forduljon hozzánk bizalommal

JÓZANNÉ HEGYI MÁRIA
2344 Dömsöd, Attila utca 1. • Tel.: 06-30-267-2718
Ügyfélfogadás: előzetes időpont-egyeztetés alapján 
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induló megállóhely érkező megállóhely indul érkezik idő 
1 Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 4:10 5:33 1:23                              

munkaszüneti nap kivételével naponta
2 Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 4:35 5:58 1:23                              

szabadnap kivételével naponta 
3 Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 4:55 6:18 1:23                              

munkanapokon
4 Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 5:25 6:43 1:18                              

tanítási napokon
5 Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 5:35 6:40 1:05                              

munkanapokon 
6 Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 5:40 7:08 1:28                              

munkanapokon
7 Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 5:50 7:18 1:28                              

tanítási napokon 
8 Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 6:10 7:43 1:33                              

tanítási napokon 
9 Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 6:12 7:40 1:28                              

munkanapokon 
10 Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 7:05 8:38 1:33                              

munkanapokon 
11 Dömsöd, vá. elágazás Budapest, Népliget 7:15 8:20 1:05                              

munkaszüneti nap kivételével naponta 
12 Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 7:28 8:45 1:17                              

munkaszüneti nap kivételével naponta 
13 Dömsöd, vá. elágazás Budapest, Népliget 8:30 9:40 1:10                              

naponta 
14 Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 8:50 10:13 1:23                              

munkanapokon 
15 Dömsöd, vá. elágazás Budapest, Népliget 8:55 10:05 1:10                              

munkanapokon 
16 Dömsöd, vá. elágazás Budapest, Népliget 9:17 10:20 1:03                              

naponta 
17 Dömsöd, vá. elágazás Budapest, Népliget 10:02 11:05 1:03                              

naponta 
18 Dömsöd, vá. elágazás Budapest, Népliget 10:55 12:05 1:10                              

munkanapokon 
19 Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 11:15 13:06 1:51                              

munkanapokon 
20 Dömsöd, vá. elágazás Budapest, Népliget 12:00 13:05 1:05                              

naponta 
21 Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 13:23 14:40 1:17                              

munkaszüneti nap kivételével naponta
22 Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 14:58 16:15 1:17                              

hétfőn, szerdán, pénteken munkanapokon 
23 Dömsöd, vá. elágazás Budapest, Népliget 15:32 16:35 1:03                              

munkaszüneti nap kivételével naponta 
24 Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 16:00 17:23 1:23                              

munkanapokon 
25 Dömsöd, vá. elágazás Budapest, Népliget 16:25 17:35 1:10                              

naponta 
26 Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 17:00 18:18 1:18                              

tanítási napokon 
27 Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 17:13 18:25 1:12                              

munkaszüneti nap kivételével naponta
28 Dömsöd, vá. elágazás Budapest, Népliget 18:10 19:20 1:10                              

naponta 
29 Dömsöd, vá. elágazás Budapest, Népliget 19:20 20:20 1:00                              

munkaszüneti nap kivételével naponta 
30 Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 19:30 20:48 1:18                              

munkanapokon 
31 Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 20:10 21:31 1:21                              

munkanapokon 

induló megállóhely érkező megállóhely indul érkezik idő 
1 Budapest, Népliget Dömsöd, Kossuth L. u. 136. 5:50 6:52 1:02                              

munkaszüneti nap kivételével naponta 
2 Budapest, Népliget Dömsöd, Kossuth L. u. 136. 6:10 8:00 1:50                              

munkanapokon 
3 Budapest, Népliget Dömsöd, Kossuth L. u. 136. 8:30 9:47 1:17                              

hétfőn, szerdán, pénteken munkanapokon 
4 Budapest, Népliget Dömsöd, vá. elágazás 9:30 10:40 1:10                              

munkaszüneti nap kivételével naponta 
5 Budapest, Népliget Dömsöd, vá. elágazás 10:30 11:40 1:10                              

munkanapokon 
6 Budapest, Népliget Dömsöd, Kossuth L. u. 136. 11:20 13:10 1:50                              

munkanapokon 
7 Budapest, Népliget Dömsöd, vá. elágazás 11:30 12:40 1:10                              

munkanapokon 
8 Budapest, Népliget Dömsöd, vá. elágazás 12:15 13:15 1:00                              

munkanapokon 
9 Budapest, Népliget Dömsöd, Kossuth L. u. 136. 13:15 14:38 1:23                              

munkanapokon 
10 Budapest, Népliget Dömsöd, Kossuth L. u. 136. 13:55 15:18 1:23                              

tanítási napokon 
11 Budapest, Népliget Dömsöd, vá. elágazás 14:15 15:13 0:58                              

naponta 
12 Budapest, Népliget Dömsöd, Kossuth L. u. 136. 14:40 16:03 1:23                              

tanítási napokon 
13 Budapest, Népliget Dömsöd, vá. elágazás 15:15 16:25 1:10                              

naponta 
14 Budapest, Népliget Dömsöd, vá. elágazás 15:45 16:43 0:58                              

naponta 
15 Budapest, Népliget Dömsöd, Kossuth L. u. 136. 15:45 17:20 1:35                              

munkanapokon 
16 Budapest, Népliget Dömsöd, Kossuth L. u. 136. 16:10 17:28 1:18                              

munkanapokon 
17 Budapest, Népliget Dömsöd, Kossuth L. u. 136. 16:45 17:57 1:12                              

naponta 
18 Budapest, Népliget Dömsöd, Kossuth L. u. 136. 16:50 18:13 1:23                              

munkanapokon 
19 Budapest, Népliget Dömsöd, Kossuth L. u. 136. 17:15 18:32 1:17                              

munkanapokon 
20 Budapest, Népliget Dömsöd, vá. elágazás 17:45 18:33 0:48                              

naponta 
21 Budapest, Népliget Dömsöd, Kossuth L. u. 136. 18:15 19:38 1:23                              

munkaszüneti nap kivételével naponta 
22 Budapest, Népliget Dömsöd, vá. elágazás 18:45 19:53 1:08                              

naponta 
23 Budapest, Népliget Dömsöd, Kossuth L. u. 136. 19:00 20:50 1:50                              

munkanapokon
24 Budapest, Népliget Dömsöd, vá. elágazás 19:30 20:40 1:10                              

naponta
25 Budapest, Népliget Dömsöd, Kossuth L. u. 136. 21:00 22:18 1:18                              

munkanapokon 
26 Budapest, Népliget Dömsöd, Kossuth L. u. 136. 22:20 23:58 1:38                              

munkanapokon 

Volánbusz menetrend
Dömsöd – Budapest Budapest – Dömsöd
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Az idei év ben a mo nar chia ko rá nak
va dá sza tá ba és a va dász-tár sa da lom
kul tú rá já ba pil lant ha tunk be le, fel idéz -
ve az ak ko ri mi li őt, mely ma nap ság is
új ra az ér dek lő dés köz pont já ba ke rült.
Egy csa lá di ren dez vény-so ro zat, me lyen
ki kap cso lód hat, és át él he ti e kor szép sé -
ge it, kul tú rá ját gyer  mek, szü lő és nagy -
szü lő egy aránt.

A ren dez vény a  tör té nel mi múlt ha gyo -
má nyát meg te remt ve és új ra éleszt ve, a je -

len ben a Sisi Bál el ne ve zés sel vált is mert té. A Bál és a va dász-ren dez -
vény so ro zat szín vo na la a mo nar chia mi li ő jé vel, dísz ven dé ge i vel, fő véd -
nö ké vel, ne ves fel lé pők kel és a bál rend del te rem ti meg ha zánk ban a kü -
lön le ges szó ra ko zás le he tő sé gét. A tör té nel mi múlt több or szág ös  sze kö té -
sé vel ké pes meg va ló sí ta ni a nem zet kö zi meg je le nés ér de kes sé té te lét. Így
a ha tá ron túl élőkhöz és ha zánk ban dol go zó kül föl di üz let em be rek hez,
va dá szok hoz és dip lo ma ták hoz is el jut a ren dez vény so ro zat üze ne te és
hír ér té ke. Eme ran gos ese mé nyen a cé gek presz tízs ér té kű meg je le né sük -
kel kép vi sel tet he tik ma gu kat.  

A ren dez vény dísz ven dé ge: Habsburg-Lotharingiai Mi hály fő her ceg.

Főbb prog ram ja ink
• Ős be mu ta tó a Savoyai-kas tély ban
Czédly Mó ni ka, mo dell ter ve ző, a D’Elia Sza lon ve ze tő je Sisi ru ha re -
konst ruk ci ó it lát hat juk a ren dez vény so ro zat he té ben, Er zsé bet ki rály né
és a di vat cím mel.
Ma gyar or szá gon el ső ként ke rül meg ren de zés re a Sisi 11 db ru ha köl te mé -
nyé ből ál ló ki ál lí tás, ami egye ne sen Né met or szág ból, az Aichach-i Sisi-
kas tély ból ér ke zik ide, a Savoyai-kas tély ba.
• no vem ber 16., 19 h Va dász Gá la; dél előtt szer ve zett va dá -

sza tot tar tunk a rác ke vei va dász tár sa ság
te rü le tén, me lyen Habsburg-Lotharin -
giai Mi hály fő her ceg is tisz te le tét te szi;

• no vem ber 19., 15 h Va dász Fó rum;
• no vem ber 20., 19 h Sisi Bál, köz ben Ins pi rá ci ók Er zsé bet ki -

rály né ru há i ra c. di vat be mu ta tó.

Tár sa dal mi sze rep vál la lás 
• 2010. no vem ber 19. (pén tek) 17.00 óra ár ve rés az ár víz ká ro sul tak ja -

vá ra, mely re fo lya ma to san
vá runk fel aján lá so kat;

• va la mint a Sisi Bál tom bo lá ján be folyt ös  sze get a gaz da sá gi lag hát rá -
nyos hely zet ben élők ja vá ra ado má nyoz zuk.

Vár juk a je lent ke ző ket:
– „Ru dolf-je lölteket”,
– Sza kács- és Mes ter sza kács Höl gye ket és Ura kat.

A ren dez vényso ro zat a ma ga klas  szi kus ér té kei vel, azok szép sé gé vel,
ere jé vel te szi em lé ke ze tes sé az ese ményso ro za tot, mely hor de re jé nél fog -
va a kön  nyed szó ra ko zá son túl ÜZ LE TI LE HE TŐ SÉ GET tar to gat:
– egy iga zán ki rá lyi kör nye zet ben, iga zi Fő her ceg tár sa sá gá ban és véd je -

gye alatt tud ja nép sze rű sí te ni cé ge pro fil ját, és kap cso la to kat épí te ni;
– pro mi nens part ne rek meg hí vá sá val to vább erő sí ti üz le ti kap cso la ta it

úgy, hogy az adott cég presz tí zsét nö ve li, és kö zös él mé nye ken ke resz tül
a kap cso la to kat el mé lyí ti, és úja kat
hoz;

– a rend kí vül ér dek lő dő mé dia nyil vá -
nos ság, ma gas rek lám ér ték kel bí ró
ese ményso ro zat, mely sok új don sá got
tar to gat, ezért ér de mes meg je len ni és
ott len ni;

– len dü let be hoz hat ja me nedzs ment jét,
top manager-eit, mun ka tár sa it a ma -
gyar tár sa sá gi élet egyik mes  sze leg na -
gyobb sza bá sú ren dez vé nyén va ló
rész vé tel, mely ese ményso ro za tot egy
Fő her ceg fém je lez.  

Véd nök:
Pelczné dr. Gáll Il di kó EU-kép vi se lő
Pánczél Kár oly or szág gyű lé si kép vi se lő

‰‰SSiissii  ééss  aa  VVaa  ddáá  sszzaatt‰‰  rreenn  ddeezz  vvéénnyy  ssoo  rroo  zzaatt
„A múlt él mé nye” foly ta tó dik 

2010. no vem ber 15 – 21-ig  a rác ke vei Savoyai-kas tély ban

Dr. Czerny Ró bert, ál lat vé del mi szak jo gász, a Savoyai Egye sü -
let el nö ke és a díszvendég Habsburg-Lotharingiai Mi hály

Dr. Kun Edit, Nim ród Ma ga zin ki adói igaz ga tó; Czédly 
Mó ni ka, mo dell ter ve ző, Sisi ru ha re konst ruk ció el ké szí tő je; 

dr. Czerny Ró bert, ál lat vé del mi szak jo gász, Savoyai Egye sü let
el nö ke; Rakszegi Zi ta, Sisi Bál meg ál mo dó ja, fő szer ve ző je, 

Pál Zsó fia szí nész nő
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Jegyrendelés és In for má ció: Rakszegi Zi ta; +36 70 332 8852; zita.rakszegi@gmail.com; www.sisibal.hu
Sze re tet tel vá runk min den ked ves ér dek lő dőt és bá loz ni, szó ra koz ni vá gyó ven dé get!

Íze lí tõ a „Sisi és a Va dá szat” prog ram so ro zat ból (a gyer mekje gyek 14 éves ko rig vo nat koz nak)

Dá tum Prog ram Ár
November 15-21. Erzsébet ki rály né és a di vat c. ki ál lí tás Felnőtt: 1.500 Ft/fő, nyug dí jas és gyer mek: 750 Ft/fő

Czédly Mó ni ka ruharekonstrukciói Is ko lai és nyug dí jas cso por tok nak: 
500 Ft/fő

November 15. hétfő 18.00 h    Ün ne pé lyes meg nyi tó a Savoyai-kas tély ban Fel nőtt: 2.000 Ft/fő, nyug dí jas és gyer mek: 1.000 Ft/fő
Be szé det mond: Habsburg-Lotharingiai Mi hály fő her ceg
18.30 h   Strauss-est vagy „Há rom a kis lány” a Dísz te rem ben
Köz re mű kö dik: Mo nar chia Szim fo ni kus Ze ne kar  
köz ben:   Ál ló fo ga dás a VIP ven dé gek nek

No vem ber 16. kedd 8.00 h   Szer ve zett va dá szat a Rác ke vei Va dász tár sa ság te rü le tén
Ru dolf-je löl tek 1. pró ba té te le: haj tás
14.00 h   Ebéd a va dász ház nál
19.00 h   Va dász Gá la – ül te tett 3 fo gá sos dísz va cso ra Földszinti ter mek: Fel nőtt jegy ára: 25.000 Ft/fő
mely ét ket Habsburg-Lotharingiai Mi hály fő her ceg tár sa sá gá ban Gyer mek jegy ára: 12.500 Ft/fő
fo gyaszt hat el. Alag so ri te rem: Fel nőtt jegy ára: 18.800 Ft/fő

Gyer mek jegy ára:  9.500 Ft/fő
November 17. szer da 8.00 h   szer ve zett cso port in du lá sa a Gö döl lői Ki rá lyi Kas tély ba 15.000 Ft/fő

10.00 h   kas tély lá to ga tás, kas tély ker ti és pál ma há zi sé ta,
Gö döl lő ne ve ze tes sé gei
13.00 h   ebéd a kas tély ban
15.30 h   in du lás a Savoyai-kastélyba
Savoyai-kas tély Felnőtt: 1.000 Ft/fő, nyug dí jas és gyer mek: 500 Ft/fő
Dél után Ru dolf-je löl tek 2. pró ba té te le: 
– dísz ma gyar ban va ló meg je le nés, me ne te lés,
– Sisi és Ru dolf tör té nel mi is me re te, 
– Ru dolf sze re pe a ter mé szet tu do mány ban.
Te rep au tó teszt ve ze tés
18.00 h   Di vat be mu ta tó: női és fér fi al kal mi ru hák
Köz re mű kö dik: Nagy Nó ra tánccsoportjai

No vem ber 18. csü tör tök 7.00 h   szer ve zett cso port in du lá sa a kecs ke mé ti 15.000 Ft/fő
Ka to na Jó zsef Szín ház ba
9.00 h   szín ház lá to ga tás, Kecs ke mét ne ve ze tes sé gei
13.00 h   ebéd a Var ga ta nyán
15.30 h   in du lás a Savoyai-kastélyba
Savoyai-kas tély Felnőtt: 1.000 Ft/fő, nyug dí jas és gyer mek: 500 Ft/fő
Dél után Ru dolf-je löl tek 3. pró ba té te le: lo vag lás egyen ru há ban
Te rep au tó teszt ve ze tés
18.00 h   Di vat be mu ta tó: va dász ru ha (női, fér fi)
Köz re mű kö dik: Nagy Nó ra tánccsoportjai

No vem ber 19. pén tek 8.00 h   szer ve zett cso port in du lá sa az Ope ra ház ba 15.000 Ft/fő
9.00 h   Ope ra ház lá to ga tás, 
11.00 h   sé ta a Bu dai vár ban, Má tyás-temp lom ban, Ha lász bás tyá n
13.00 h   ebéd a For tu na Ét te rem ben
15.30 h   in du lás a Savoyai-kastélyba
Savoyai-kas tély Felnőtt: 1.000 Ft/fő, nyug dí jas és gyer mek: 500 Ft/fő
Dél után   Te rep au tó teszt ve ze tés
15.00 h   Va dász Fó rum, nem csak szak em be rek nek
17.00 h   Ár ve rés az ár víz ká ro sul tak ja vá ra
18.00 h   Di vat be mu ta tó: szőr me; óra, ék szer
Köz re mű kö dik: Nagy Nó ra tánccsoportjai

November 20. szombat 10.00 h   Kas tély kert ben prog ra mok: Felnőtt: 1.000 Ft/fő, nyug dí jas és gyer mek: 500 Ft/fő
Dá ma lo vag lás, Fal ka va dá szat, Va dász ku tya-be mu ta tó, Soly má szat, 
Íjá szat; Te rep au tó tesztvezetés
19.00 h   Sisi Bál Földszinti ter mek: Fel nőtt jegy ára: 50.000 Ft/fő
köz ben Ins pi rá ci ók Er zsé bet ki rály né ru há i ra c. divatbemutató Gyer mek jegy ára: 25.000 Ft/fő

Alag so ri te rem: Fel nőtt jegy ára: 37.500 Ft/fő
Gyer mek jegy ára: 18.800 Ft/fő

November 21. vasárnap 10.00 h    Ün ne pi is ten tisz te let a rác ke vei Re for má tus és Ka to li kus
Templomban

Mindennap prog ram le he tő ség • rác ke vei ne ve ze tes sé gek és em lék he lyek meg te kin té se, • mú ze um- és temp lomlátogatás
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Idé zet: „A Min den szen tek (la ti nul: Festum om -
ni um sanctorum) a ka to li kus és or to dox ke resz -
tény egy ház ün ne pe. A ka to li kus egy ház no vem ber
1-jén, az or to do xia pe dig egy hét tel ké sőbb tart ja.
Az ün nep és az azt kö ve tő ha lot tak nap ja – egy há -
zi jel le gén túl – fo ko za to san ál ta lá nos né pi meg -
em lé ke zés sé is vált. Ilyen kor min den ki ki lá to gat a
te me tő be, meg lá to gat ja el hunyt hoz zá tar to zó it.
Meg tel nek a sí rok őszi ró zsá val, kri zan tém mal, az
el mú lás jel ké pes vi rá ga i val. Az em be rek gyer tyát
gyúj ta nak, és el ve szí tett sze ret te ik re em lé kez nek.

MIN DEN SZEN TEK
A haj da ni ró ma i ak őse i ket és hő se i ket is ten -

ként és fél is ten ként tisz tel ték. Szob rot emel tek,
szen télyt ál lí tot tak szá muk ra.

Marcus Agrippa Kr. e. 27-ben épít te tett egy
ha tal mas temp lo mot, amit Pantheonnak ne vez -
tek el. Itt az ös  szes is ten tisz te le té re mu tat ták be a
pa pok az áldozatot. A Pantheont az tán Ró má ban
610. (egyes for rá sok sze rint 609.) má jus 13-án ke -
resz tény temp lom má ala kí tot ták. Ez adott al kal -
mat az ün nep be ve ze té sé re: hi szen ezen a na pon
IV. Bo ni fác pá pa a temp lo mot az ös  szes vér ta nú
tisz te le té re szen tel te. A 4. szá zad ból is ma rad tak
fent ada tok Min den szen tek ün ne pé ről. Az ün nep
még a VIII. szá zad ban má jus 13-ról no vem ber
1-jé re te vő dött át, va ló szí nű leg azért, hogy ez zel
a kel ták ré gi né pi új esz ten de jét meg szen tel jék.
(A kel ták no vem ber el ső nap ja i ban em lé ke z tek
az el huny tak ra kü lön bö ző ha lot ti ál do za tok be -
mu ta tá sá val. Ná luk már a VIII. szá zad ban is
köz ün nep volt no vem ber el ső nap ja – ami az év
kez de tét is jelentette.) 835-ben Jám bor La jos
csá szár IV. Ger gely en ge dé lyé vel hi va ta lo san el -
is mer te az új ün ne pet, és at tól kezd ve a Min den -
szen tek az egész ke resz tény ség ün ne pe lett.

HA LOT TAK NAP JA
Ha lot tak nap ját no vem ber 2-án 998 óta tart ja

meg az egy ház. Ez az ün nep ös  sze függ az zal a
szá zad vé gi szo ron gá sos han gu lat tal, mely 1000-
re a vi lág vé gét vár ta. Ilyen el kép ze lé sek mel lett
igye kez tek a ha lot tak kal „jó ban len ni”, az el huny -
tak szel le me i vel jó ba rát ság ba ke rül ni. A sí ro kon
gyer tyát gyúj tot tak, hogy „sze gény, fá zós lel kek
an nak fé nyé nél me len get hes sék ma gu kat”. A no -
vem ber 2-i ha lot tak nap ja konk ré tan Sz. Odiló
clunyi apát tól (962-1048) ered. Ő ezt az em lék na -
pot a Cluny anya egy ház alá tar to zó min den ben -
cés ház ban be ve zet te. Ez a ren de le te (998) mind -
má ig fenn ma radt. Ha ma ro san pe dig a ben cés ren -
den kí vül is meg ün ne pel ték, a 14. szá zad tól Ró ma
is át vet te. E na pon gyer tyá kat, mé cse se ket gyúj -
tunk el hunyt sze ret te ink em lé ké re. Eh hez a szo -
kás hoz azon ban több né pi hi e de lem is kap cso ló -
dik. Né me lyik sze rint en nek az a cél ja, hogy a vi -
lá gos ban a „vé let le nül ki sza ba dult lel kecs kék” új -
ra vis  sza ta lál ja nak a ma guk sír já ba, ne kí sért se -
nek, ne nyug ta la nít sák az élő ket. Ma gyar te rü le te -
ken szo kás volt ilyen kor a sí rok meg tisz tí tá sa,

rend be ho zá sa is. Ilyen kor fel is dí szí tik a sí ro kat.
Vi rá go kat, ma nap ság pe dig ko szo rú kat visz nek az
el huny tak tisz te le té re. A nép aj kán en nek a szo -
kás nak is meg van a ma gya rá za ta: azért kell meg -
szé pí te ni ilyen kor a sí ro kat, hogy a ha lot tak szí ve -
sen ma rad ja nak lak hely ük ben. A nép hit sze rint
ilyen kor ugyan is ha za lá to gat nak a ha lot tak. Ezért
sok fe lé szo kás volt, hogy szá muk ra meg te rí tet tek,
ke nye ret, sót, vi zet tet tek az asz tal ra. Aki eze ken a
na po kon nem tud ki men ni a te me tő be, az ott hon
gyújt gyer tyát. (http://www.sulinet.hu/panorama/
mindenszentek.html)

A kis tör té ne ti idé zet ből jól lát ha tó, hogy az
em lí tett ün nep kör nem ke resz tyén ere de tű. Ez
ön ma gá ban nem baj, hi szen egy em be ri ün nep -
nek is le het nek olyan vo nat ko zá sai, amik ke -
resz tyén szem pont ból is fon to sak és meg gon do -
lan dók le het nek. Ilyen kor el fo gad ha tó el já rás a
hit el vi szem pon tú vé gig gon do lás, az tán meg fe -
le lő ér tel me zés sel és tar ta lom mal meg tölt ve
meg em lé ke zés tár gyá vá ten ni, ami a pro fán ün -
nep ből szent kap cso ló dás sal is bír. Azon ban
min dig megvan a kí sér tés ar ra, hogy ilyen ün ne -
pet nem a hit el vi meg fon to lá sok vé gett, ha nem
a nép nek tett en ged mény el ve mi att ve gyen át a
ke resz tyén ség. Jobb eset az, ami kor van el fo -
gad ha tó el vi szem pont az ün nep be ve ze té sé re,
csak me net köz ben csú szik el a do log (túl sok
ma rad a pro fán gon dol ko dás és szo ká sok té ve -
dé se i ből, ba bo ná i ból, oly mér ték ben, hogy a he -
lyes meg fon to lá so kat tel je sen el ta kar ják).

Mit kezd jünk hát a ha lot tak nap já val, mint hí -
vő em be rek?
• Tisz tel jük elő de ink ben a tisz te let re mél tót!

Hasz nál juk kö ve ten dő jó pél dá nak, anél kül,
hogy kri ti zál ha tat lan fél is te nek ké mi nő sül né -
nek az ér zé se ink ben (azt kö ves sük, ami re á li -
san is kö ve tés re mél tó)!

• Az em lé ke zés gesz tu sai nem ar ra va lók, hogy
utó lag be pó tol juk azt, amit éle té ben nem ad -
tunk ne ki, sem ar ra, hogy nem lé te ző tisz te le tet
és meg be csü lést ját sszunk el a nagy nyil vá nos -
ság előtt, ez zel ma gunk re no mé ját épít get ve.
Az ilyen em lé ke zés, le gyen bár mi lyen lát vá -
nyos, ér ték te len. Ve gyük fi gye lem be, hogy Is -
ten az in dí té ka in kat is lát ja!

• Az ün nep hez kö tő dő nép szo ká so kat ne gya ko -
rol juk tar tal mat la nul, csak ha gyo mányt kö vet -
ve! Ami ele ve hi bás el vi lá tá so kat sej tet, azo kat
hagy juk el! Ami tar tal maz ele ve he lyes szem -
pon to kat, azo kat jól meg ért ve és jól meg él ve
te gyük, hogy a meg fe le lő gon do la to kat hoz za
elő be lő lünk és a meg fe le lő ér zé se ket éb res  sze
fel! Ami szép, de ön ma gá ban nem túl ér té kes
vagy hi bás né ze te ket köz ve tít, vi szont ér tel mes
tar ta lom mal is meg tölt he tő, azt előbb ér tel mez -
zük át meg fe le lő en és úgy gya ko rol juk!
Ezen el vek be tar tá sa mel lett min den ki nek

tar tal mas meg em lé ke zést kí vá nok!
Kotmájer Mi hály baptista lelkipásztor

Keresztyén élet
Min den szen tek – Ha lot tak nap ja 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Halálod
Nagy fájdalmat okozott
De jóságod és szereteted
Szívünkben örökké élni fog

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik

KOZÁK JÓZSEFNÉ
szül. Holemont Esztert

utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot,
ko szorút helyeztek el és fájdalmunkban osz -
toztak. Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

„…Ama nemes harcot megharcoltam,
Futásomat elvégeztem…”

Pál II. Tim. 4.7.

Köszönetet mondunk mindazoknak akik
SZŰCS IMRE

temetésén megjelentek, sírjára koszorút,
vi rágot helyeztek, valamint szerették, tisz tel -
ték, ismerték. Gyászoló család

KÖ SZÖ NET NYIL VÁ NÍ TÁS

„A mély gyász,
ame lyet egy sze re tett lény ha lá la kor ér -

zünk, ab ból a meg ér zés ből fa kad, hogy min -
den egyén ben rej lik va la mi le ír ha tat lan, va -
la mi, ami csak rá jel lem ző, és ezért tel jes ség -
gel pó tol ha tat lan”      Arthur Scho pen ha u er

Kö szö ne tün ket fe jez zük ki mind azok nak,
akik

ÖZV. BÁ RÁNY GÁBORNÉ
te me té sén részt vet tek, gyá szunk ban osz -

toz tak. Gyá szo ló csa lád

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a
szeretett feleség, édesanya, nagymama, déd-
mama

PAPP ISTVÁNNÉ
szül. Váczi Mária

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virá-
got helyeztek és fájdalmunkban velünk
éreztek. Gyászoló család
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A Dömsöd-Nagytemplomi Re for má tus
Egy  ház köz ség fel hív ja a dömsödi re for má tus
te me tő ben nyug vó el huny tak hoz zá tar to zó i -
nak fi gyel mét, hogy az 1985-ben ill. az előtt
meg vál tott és még ed dig új ra nem vál tott sír -
he lyek 2010. de cem ber 31-én le jár nak. A vo -
nat ko zó ál la mi tör vé nyek sze rint a meg nem
vál tott sír he lyek és a raj tuk le vő sír em lé kek
fe lett a te me tő tu laj do no sa ren del ke zik.

Új ra vál tás ra le he tő ség van a Lel ké szi Hi -
va tal ban min den hét főn és csü tör tö kön 9-12
óra kö zött /2344 Dömsöd, Pe tő fi tér 7./

Az Egy ház köz ség Pres bi té ri u ma

A temetői istentiszteletek rendje a
következő: 2010. október 31-én vasárnap
14 óra katolikus temető; 15 óra dömsödi
református temető; 16 óra dabi temető.

A re for má ció ün ne pén, 2010. ok tó ber
31-én va sár nap 17 óra kor a dabi re for -
má tus temp lom ban kö zös ün ne pi is ten -
tisz te le tet tar ta nak a dabi re for má tus, a

dömsödi re for má tus és a bap tis ta
gyü le ke ze tek.

Szü let tek:
Jaksa Csaba – Csaplár Eszter

MÁTÉ
Fülöp Viktor – Csabai Mónika

MIRKÓ
Lakatos János – Szűcs Judit

ÁBEL
Lakatos Pál – Damu Stella

SZELINA STELLA

Házasságot kötöttek:
Duzmath Zoltán – Polyák Zsuzsanna

El huny tak:
Bárány Gáborné Baranya Julianna 89 éves
Papp Istvánné Váczi Mária 76 éves
Hegedűs Mihályné Muzsai Katalin 74 éves
Füki István 66 éves
Czaniga János 62 éves

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

Hétfőtől pén te kig:
7.30 – 18.30 
Szom ba ton:
7.30 – 12.00 

Tel.: +36-24-519-720

Háziorvosi ügyelet
(Morrow Medical Zrt.)

Ügyeleti idő:
hétfőtől–csütörtökig: 17.00–07.00 óráig;

péntek: 12.00–07.00 óráig.
Hétvége és ünnepnap: 07.00–07.00 óráig. 
Ügyelet helye: Ráckeve, Szent István tér 5.

(Rendelőintézettel szemben) 
Ügyelet telefonszáma: +36/24-385-342

SAROKSAROK
GYÓGYSZERTÁRGYÓGYSZERTÁR
nyitva tartása: hétfőtől péntekig 7.30-tól

19.00-ig, szombaton 7.30-tól 12.00-ig
HÁZIORVOSI
RENDELÉS

I. körzet:
Dr. Szőnyi Alíz 
Dömsöd, Zrínyi u. 8/b
Tel.: (+36-24) 435-103, +36-20/485-6060
Rendel: hétfő, szerda: 13.00-17.00 óráig
kedd, csütörtök, péntek: 7.30-11.00 óráig
II. körzet: 
Dr. Tóth István 
József Attila u. 8. 
Tel.: (+36-24) 435-137, +36-30/9705-250
Rendel: hétfőtől – péntekig: 07.30-11.00 óráig

csütörtök: 16.00-17.00 óráig
III. körzet: 
Dr. Rókusfalvy Sylvia 
Zrínyi út 8/a
Tel.: (+36-24) 436-180, +36-30/9523-588
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
Szabadság u. 42.
Tel.: (+36-24) 435-153, +36-20/9422-698
Rendel:
hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 07.30-11.00 óráig
szerda: 13.00-16.30 óráig
Fogorvosi rendelés
Dr. Vass Ferenc 
Szabadság u. 42. Tel.: (+36-24) 434-998 
Rendel: kedden, szerdán és pénteken: 8-12
óráig, hétfőn és csütörtökön: 13-18 óráig 

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

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

ISSN: 2060-2820
Lap zár ta: október 25.

A lapzárta után beérkező anyagokat nem áll
módunkban adott számban megjelentetni!

Várható meg je le nés: november eleje
Az írások elfogadása nem jelenti azok feltétlen

megjelentetését!
Ro vat ve ze tők, és az újság megjelenésében

közreműködők:
Bábel László, ifj. Balogh László, Bencze
Ist ván, Budai Ignácné, Csi kós Lászlóné,

D. Nagy Ju dit, Dulcz Dénes, Gáspár Lász ló,
Habaczeller né Ju hász Judit, Kővári Zoltán,

Mészáros Pálné, Or bánné Kiss Ju dit,
Orosz La josné, Richter Gyu láné,

dr. Rókusfalvy Sylvia, dr. Si ket Pé ter,
Sza bó And rea, Sza bó Pé ter, Tóth Ist ván,

Var sá nyi An tal, dr. Vörös Andrea
Ké szült 1000 pél dány ban. 

Az új ság Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat
tá mo ga tá sá val je le nik meg.

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

Kiskunlacháza, Gá bor Áron u. 2/a

Ál lat or vo si ügye let
2010. október 16-17.

Dr. Mészáros János
Kiskunlacháza, Rózsa u. 5.
06-20-927-2366

2010. október 23-24.
Dr. Guba Sándor

Szigetszentmárton, Bercsényi u. 8.
06-30-265-2515

2010. október 30-31.
Ifj. Dr. Fábián Miklós

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

Tûzoltóság elérhetõségei
Ha baj van! 105
dom sodote@g mail. com
www. tu zoltosag dom sod.m lap.hu
id. Tárkányi Béla: 06-20-383-5407

Ha önök sze ret né nek ne künk se gí te ni!
Szám la szá munk: 51700272-10903818

POLGÁRÕRÖK
ELÉRHETÕSÉGE

Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi
telefonszámon tehetik meg:

Klszák Tamás elnök: 06-70-453-0743

Anya köny vi hí rek
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Fotó: Kővári Zoltán


