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Október elseje – immár két évtizede – az idősek világnapja. Ebből az al-
kalomból tisztelettel köszöntöm minden dömsödi időskorú lakótársunkat.
Kérem Önöket, hogy tapasztalatukkal továbbra is segítsék a fiatalabbak
boldogulását. Tudom, igényt tartanak erre a segítségre! Biztos vagyok ab-
ban, hogy a fiatalok pedig nem feledkeznek el a látókörükben élő idősekről.
Legnagyobb szomorúságomra az idősek köszöntése most kimerül ebben a
néhány sorban, mert a szokásos, műsoros vendéglátást idén nem tudjuk
megtartani, anyagi okok miatt. Biztos vagyok abban, hogy jövőre az eddi-
gieknél is színvonalasabb rendezvénnyel fogjuk kárpótolni az időseket.

Egy év telt el a választási ciklusból. Visszapillantva erre az időszakra,
bizony, nem egészen vagyok elégedett a közös produktumunkkal. A kép-
viselő-testület mindent megtett nagyközségünk zökkenőmentes működte-
téséért, mégsem alakult minden úgy, ahogy szerettük volna. Megtorpanni
látszik az a fejlődési ütem, amely az előző időszakban jellemző volt ránk.
Ennek oka egyrészt a 2007-2013 közötti időszak pályázatainak beszűkü-
lése, másrészt az a testületi döntés, amely szerint pályázati önrészhez
újabb hitelt csak célzottan vennénk fel. Ilyen cél lenne például az iskola
felújítása, amely minden más gondolatot megelőz. Sajnos, olyan pályázat
most nem volt, amely a mi elképzeléseinknek nagyságrendileg megfelelt
volna. Muszáj várnunk, mert egy ilyen pályázaton csak egyszer nyerhe-
tünk, nincs mód a részfelújításokra.Alegnagyobb baj az, hogy sokáig már
nem tudjuk elodázni a felújítást, az épület leromlott állapota miatt.

Intézményeink működése igazán veszélybe nem került, köszönhetően a
kormányzati segítségnek és a megfelelő időben hozott racionalizálási in-
tézkedéseknek, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy elsősorban az isko-
lában – a megszorításunk miatt – kissé sérült a munkatartalom. Biztos va-
gyok abban, hogy az iskola vezetésének, tantestületének felkészültsége,
kreativitása pótolja azokat az anyagiakat, amelyek most nem állnak ren-
delkezésükre. Reményeim szerint ez az időszak csak átmeneti, és a követ-
kező tanévben ismét visszaáll a régi rend. Ezért is várjuk az új oktatási és
önkormányzati törvény megalkotását.

Azért a mögöttünk hagyott tizenkét hónap is tartogatott településünk-
nek részsikereket. Én ezek közé sorolom azt a tényt, hogy a nehézségeink
ellenére elfogadható színvonalon működtettük intézményeinket, nagy-
községünket. Egy pillanatra sem merült fel nálunk az a rémkép, amellyel
nagyon sok önkormányzat küszködik, ez pedig az adósságrendezési eljá-
rás tudomásulvétele.

Ismét, már sokadszor is az adókról. Szeptember 15. volt az a határnap,
ameddig a második félévi adót be kellett fizetni. Szépen „csordogálnak” a
befizetések, de még mindig sokan vannak olyanok, akik úgy gondolják,
hogy ez a kötelezettség rájuk nem vonatkozik. És most elsősorban nem
azokra gondolok, akiknek megélhetési gondjuk van, és ezért nem fizetnek.
Nem győzöm hangsúlyozni, hogy minden adóbevételre szükségünk van,

Folytatás a következő oldalon.
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Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete



Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -
vi se lő-tes tü le te 2011. szep tem ber 14-én meg tar -
tott ülé sén az aláb bi na pi ren de ket tár gyal ta.

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,  Ba logh Lász ló Le ven te, Csi kós
Lászlóné, Is pán Ig nác, Láz ár Jó zsef, dr. Rókus-
falvy Sylvia, Sallai Gá bor, Sza bó And rea 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 7 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

139/2011. (IX. 14.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te az ülés na pi rend jét az aláb bi ak
sze rint ha tá roz za meg: 
1./ 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 2011. évi gaz dál ko dá sá nak I. fél évi tel -
je sí té sé ről

4./ Ön kor mány za ti könyv vizs gá lói szer ző dés
meg kö té se 

5./ Be szá mo lók az ön kor mány za ti köz szol gál -
ta tás ok ról – 2010. és 2011. I. fél év (ivó víz,
szenny víz csa tor na, köz tisz ta ság, köz te me tő) 

6./ Gróf Szé che nyi Ist ván Ál ta lá nos Is ko la Ala -
pí tó Ok ira tá nak mó do sí tá sa

7./ Gróf Szé che nyi Ist ván Ál ta lá nos Is ko la Pe da -
gó gi ai Prog ram mó do sí tá sá nak jó vá ha gyá sa

8./ A Nagy köz sé gi Óvo da Ala pí tó Ok ira tá nak
mó do sí tá sa

9./ Tá jé koz ta tó az ál ta lá nos is ko la épü le te i vel
kap cso la tos nép egész ség ügyi ki fo gá sok ról

10./ A Cse pel-szi get és Kör nyé ke Több cé lú Ön -
kor mány za ti Tár su lás tár su lá si meg ál la po -
dá sá nak mó do sí tá sa

11./ Vé dő női ál lás be töl té sé re ki írt pá lyá zat ér -
té ke lé se

12./ Egye bek
a./ Dömsöd, 078 hrsz-ú in gat lan vá sár lá sá ra vo -

nat ko zó ké re lem
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ezért min den ren del ke zé sünk re ál ló esz közt fel
kell hasz nál nunk a be haj tás ra. Ha va la ki nek át -
me ne ti gond ja tá mad, jöj je nek az adós kol lé gá -
im hoz, és kö zö sen ala kít hat ják ki a meg fe le lő
üte me zést. Egész éves lik vi di tá si gon dunk most
kis sé eny hült, de je len tős adó el ma ra dás ese tén
is mét fel erő söd het. Az előbb em lí tett gon dok
mi att csak most tu dunk ká tyúz ni jó né hány ut -
cánk ban. Bi zony, né me lyik re na gyon rá fér. 

Az utób bi hó na pok ban már szin te min den
hét re jut né hány ál lam pol gá ri es kü, ame lyet
előt tem tesz nek az érin tet tek. Egy idő után sok
min den hez hoz zá szo kik az em ber, de szá mom -
ra ma is meg ha tó, ami kor a Him nusz el hang zá -
sa után el ső ként gra tu lál ha tok az új ma gyar ál -
lam pol gár ok nak, akik nek a szá ma je len tő sen
meg sza po ro dott az Or szág gyű lés kön  nyí tő ha -
tá ro za ta után!

A szep tem ber hó nap ki emel ke dő ese mé nye
volt Bazsonyi Arany és Vecsési Sán dor mű vész -
há zas pár idő sza kos ki ál lí tá sá nak meg nyi tó ja.
Kö szön tőm ben ott is el mond tam, hogy kö szö -
nöm min den ki nek, aki egy ki csit is se gí tett a tár -
lat meg ren de zé sé ben, akár csak a tu laj do nát ké -
pe ző fest mény köl csönadá sá val is. A szer ve ző -
mun ka dan dár ját Vass Ilo na és a Fa ze kas há zas -
pár, va la mint a há zi gaz da Sza bó Pé ter nagy tisz -
te le tű úr ad ta. Gra tu lá lok! Csak meg is mé tel ni
tu dom, hogy mi dömsödiek na gyon büsz kék
va gyunk ar ra, hogy a ma gyar kép ző mű vé szet e
két je les kép vi se lő jét nagy köz sé günk dísz pol -
gá ra i nak tud hat juk.

A Kul tu rá lis Örök ség Nap jai ke re té ben a Pe -
tő fi szü lői ház ban dr. Szé kely Zsig mond köz sé -
gi or vos ha gya té ká ból meg ren de zett ki ál lí tás – a
tör té ne lem egy sze le te ként – a lá to ga tót a múlt
szá zad ele jé nek mi li ő jé be re pí ti. Re mé lem, so -
kan lát ták a va ló ban rit ka anya got!

Né hány sor a pá lyá za tok ról. Em lí tet tem,
hogy a 2013-ig tar tó in ter val lum pá lyá za ti for -

rá sa már erő sen le csök kent, azért van né hány
olyan, ame lyet mi is meg cé loz tunk. A Leader
moz ga lom ke re té ben ki írt Fa lu meg újí tás és -fej -
lesz tés pá lyá zat ba mi is be ne ve zünk, amely nek
ke re té ben a hi va tal előt ti te ret tes  szük szeb bé.
En nek a prog ram nak a ke re té ben tá mo gat juk a
ka to li kus temp lom fel újí tá sát is. 

A kép vi se lő-tes tü let úgy dön tött, hogy a Ta -
nya fej lesz té si prog ram ke re té ben pá lyá za tot
nyújtunk be egy út ja ví tó gréder vá sár lá sá ra. Si -
ker ese tén a kül te rü le ti út ja ink kar ban tar tá sa
mel lett a bel te rü le ti föl des út ja in kat is fo lya ma -
to san ke zel het nénk. Ez is ko moly elő re lé pést je -
len te ne élet mi nő sé günk ja ví tá sá ban. 

A tan év kez dés hez kap cso ló dik a kö vet ke ző
hír. Pol gár mes te ri díj cím mel dí jat ala pí tot tam az
ál ta lá nos is ko la 7. osz tá lyo sai szá má ra, négy ka -
te gó ri á ban. Ezek: a mű vé sze ti díj, a sport díj, a
hu mán te rü let díj és a re ál te rü let díj. Ter mé sze te -
sen a ka te gó ri á kon be lül is to vább bő vül het a ki -
tün te tet tek so ra. Pél dá ul a mű vé sze ti dí jon be lül
ki ad ha tó – az ar ra ér de mes ta nu lók ese tén – a
kép ző mű vé sze ti, a ze ne mű vé sze ti, az ének mű vé -
sze ti, a tánc mű vé sze ti és az iro da lom-mű vé sze ti
díj. Azért dön töt tem úgy, hogy a 7. osz tá lyo sok
kap ják a ki tün te tést, mert úgy gon do lom, na -
gyobb mo ti vá ci ót je lent a ta nu lók szá má ra az, ha
szin te az egész alap fo kú ok ta tás idő tar ta ma mé -
re tő dik meg, és nem for dul hat elő az az eset,
hogy egy ki vé te le sen te het sé ges ta nu ló mond juk
má so di kos ko rá tól min den év ben el nyer je a ki -
tün te tést. Mi vel a dí jak ün ne pé lyes át adá sa min -
dig a tan év zá rón fog tör tén ni – 8. osz tá lyo sok
ezen már nem vesz nek részt –, ezért dön töt tem a
he te di ke sek mel lett. A 2011-2012-es tan év azért
ki vé telt je lent, mert most – mi vel he te di kes ko -
ruk ban még nem volt le he tő sé gük – a nyol ca di -
ko sok is pá lyáz hat nak a Pol gár mes te ri díj ra.
Nem nagy do log, de meg em lí tem, hogy a költ -
ség ve té sün ket nem fog ja ter hel ni ez zel já ró ki -
adás, mert én fo gom fi nan szí roz ni a könyv ju ta -

lom mal és a dísz ok le vél lel já ró ki fi ze té se ket. Re -
mé lem, olyan sok di ák lesz a je löl tek kö zött,
hogy na gyon ne héz dol gunk lesz az oda íté lés ben. 

A ké zi lab dás lá nyok is mét ran gos tor nát ren -
dez tek a csar no kunk ban. A ki csik még csak
szok ták az ilyen ös  sze csa pá sok han gu la tát, de
azért már si ker él mény ben is volt ré szük a har -
ma dik he lye zés meg szer zé sé vel. A na gyok 3.
he lye zé se fi gye lem re mél tó a hat csa pa tos baj -
nok ság ban. Csak így to vább!

Új sport ág bon to gat ja szár nya it Dömsödön.
Szin tén a sport csar nok ban – élénk ér dek lő dés
mel lett – szín vo na las kyokushin ka ra te be mu ta -
tó nak le het tünk szem ta núi. Na gyon ér de kes,
lát vá nyos, szin te min den izom cso por tot meg -
moz ga tó sport ágat is mer het tünk meg a ka ra -
ténak eb ben a vál fa já ban. A be mu ta tó vé gé re az
is ki de rült, hogy az e faj ta moz gás kul tú ra el sa já -
tí tá sa mö gött bi zony na gyon ko moly mun ka
van. Kü lön él mény volt a bar na öves Mes ter
szin te utá noz ha tat lan be mu ta tó ja.

Ok tó ber lé vén is mét az 56-os for ra da lom ra
em lé ke zünk. Hí vok min den kit 23-án dél után ra,
hogy együtt hall gas suk meg az ün ne pi szó no kot
és az ün ne pi mű sort.

Bencze Ist ván

KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!

okt. 19-én szerdán 14-15 óráig

VARSÁNYI ANTALVARSÁNYI ANTAL

alpolgármester úr
tart fogadóórát.

Helye: Petőfi Sándor Oktatási és
Művelődési Központ

Folytatás az előző oldalról.



b./ A dömsödi 0407/46 hrsz-ú út bő ví té sé re in -
gat lan-fel aján lás a Dunatáj Szö vet ke zet ré -
szé ről

c./ A Dömsöd 3063/7 hrsz. út el ne ve zé se
d./ Ta nya prog ram – pá lyá zatbe nyúj tás
e./ A Ha jós-kas tély hasz no sí tá sá ra az 1956-os

Ma gyar Nem zet őr ség ké rel me
Zárt ülé sen:
13./ Ön kor mány za ti ha tó sá gi ügy ben ér ke zett

fel leb be zés el bí rá lá sa 
Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let
Ha tár idő: azon nal

1./ Je len tés a le járt ha tár ide jű 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 7 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

140/2011. (IX. 14.) 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./ 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

(Sza va zás mód ja: egy sze rű 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:

141/2011. (IX. 14.) 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 2011. évi gaz dál ko dá sá nak I. fél évi
tel je sí té sé ről

(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:

142/2011. (IX. 14.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te az ön kor mány zat és in téz mé -
nyei 2011. évi gaz dál ko dá sá nak I. fél évi tel je sí -
té sé ről szó ló be szá mo lót el fo gad ta.

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

4./ Ön kor mány za ti könyv vizs gá lói szer ző -
dés meg kö té se 

(Sza va zás mód ja: egy sze rű 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:

143/2011. (IX. 14.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-test üle te a Dr. Schmidt Gé za Bt.-vel és
Tóth Já nos be jegy zett könyv vizs gá ló val 2011.
ok tó ber 1-jétől 2013. de cem ber 31-ig az ön kor -
mány zat költ ség ve tés éhez kap cso ló dó elő ter -
jesz té sek audi tá lására, il let ve szak vé le mény adá -
sá ra, és az 1990. évi LXV. tv. 92/A-92/D §§-ban
meg ha tá ro zott könyv vizs gá lói fel ada tok el lá tá -
sá ra ha tá ro zott idő re kö tött meg bí zá si szer ző -
dést mó do sít ja a kö vet ke zők sze rint:

– A szer ző dés tel je sí tés ben köz re mű kö dő
könyv vizs gá lói fel ada to kat Tóth Já nos könyv -
vizs gá ló el ha lá lo zá sa mi att a LAW ON CON-
TO ZRt. (Szék he lye: 2100 Gö döl lő, He ge dűs
Gyu la u. 2/A.) lát ja el a to váb bi ak ban, a meg bí -
zá si szer ző dés ben rög zí tett fel té te lek sze rint.

A meg bí zá si szer ző dés to váb bi ré szei vál to -
zat lan ha tál  lyal fenn ma rad nak.

A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za a pol gár -
mes tert a meg bí zá si szer ző dés alá írá sá ra.

Fe le lős: pol gár mes ter
Ha tár idő: a szer ző dés mó do sí tá sá ra 

2011. szep tem ber 30-ig.

5./ Be szá mo lók az ön kor mány za ti köz szol -
gál ta tás ok ról – 2010. és 2011. I. fél év (ivó víz,
szenny víz csa tor na, köz tisz ta ság, köz te me tő)

I. A KEVE-VÍZ Kft. 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 9 igen, 0 nem – egy han gú

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

144/2011. (IX. 14.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a KEVE-VÍZ Kft. 2010. és
2011. I. fél évi te vé keny sé gé ről 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

II. A Nagy köz sé gi Víz mű 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 9 igen, 0 nem – egy han gú

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

145/2011. (IX. 14.) 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 Víz mű 2010. és
2011. I. fél évi te vé keny sé gé ről 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

III. A Bio-Pannónia Kft. 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 9 igen, 0 nem – egy han -

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

146/2011. (IX. 14.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a Bio-Pannónia Kft. 2010. és
2011. I. fél évi te vé keny sé gé ről 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

IV. A Gyer tya láng Ke gye le ti Szol gál ta tó Kft.
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 9 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

147/2011. (IX. 14.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a Gyer tya láng Ke gye le ti Szol -
gál ta tó Kft. 2010. és 2011. I. fél évi te vé keny sé -
gé ről szó ló be szá mo ló meg tár gya lá sát so ron
kö vet ke ző ren des ülé sé re el na pol ja.

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

6./ Gróf Szé che nyi Ist ván Ál ta lá nos Is ko la
Ala pí tó Ok ira tá nak mó do sí tá sa

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

A kép vi se lő-tes tü let 8 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

148/2011. (IX. 14.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a Gróf Szé che nyi Ist ván Ál ta lá -
nos Is ko la Ala pí tó Ok ira tát 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. Bencze Zol tán
kör jegy zőt, hogy a Gróf Szé che nyi Ist ván Ál ta -
lá nos Is ko la 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. Bencze Zol tán kör jegy ző; 
Mé szá ros Pálné igaz ga tó

Ha tár idő: 2011. szep tem ber 30.

7./ Gróf Szé che nyi Ist ván Ál ta lá nos Is ko la
Pe da gó gi ai Prog ram mó do sí tá sá nak jó vá ha -
gyá sa

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

A kép vi se lő-tes tü let 8 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

149/2011. (IX. 14.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a Gróf Szé che nyi Ist ván Ál ta lá -
nos Is ko la pe da gó gi ai prog ram já nak mó do sí tá -
sát jó vá hagy ja.

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

8./ A Nagy köz sé gi Óvo da Ala pí tó Ok ira tá -
nak mó do sí tá sa
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(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt
sza va zás)

A kép vi se lő-tes tü let 8 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

150/2011. (IX. 14.) 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 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. Bencze Zol tán
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. Bencze Zol tán kör jegy ző; 
Orosz Lajosné óvo da ve ze tő

Ha tár idő: 2011. szep tem ber 30.

A Nagy köz sé gi Óvo da ma xi má lis cso port lét -
szám-túl lé pé sé nek fenn tar tói en ge dé lye zé se

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

A kép vi se lő-tes tü let 8 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

151/2011. (IX. 14.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te az 1993. évi LXXIX. tör vény
(to váb bi ak ban: Közokt. tv.)  102. § (2) be kez dés
c.) pont já ban meg ha tá ro zott jog kör ében el jár va,
mó do sít ja 116/2011. (VI. 30.) Kt. szá mú ha tá ro -
za tát az aláb bi ak sze rint:

I. A Nagy köz sé gi Óvo dá ban a Közokt. tv. 3.
szá mú mel lék le te 7. pont ja alap ján en ge dé lye zi
a ma xi má lis cso port lét szám túl lé pé sét 20%-kal
az Ú/2 kis cso port ban, az Ú/3 kö zép ső cso port -
ban, a D/2 kis-kö zép ső cso port ban, D/3 nagy-
kö zép ső cso port ban.

II. A Nagy köz sé gi Óvo dá ban a Közokt. tv. 3.
számú mel lék le te 8. pont ja alap ján en ge dé lye zi
a ma xi má lis cso port lét szám túl lé pé sét to váb bi
10%-kal az Ú/4 nagy-kö zép ső cso port ban.

III. A Nagy köz sé gi Óvo da Apaji Pity pang
Tag óvo dá já ban a Közokt. tv. 3. számú mel lék le -
te 7. pont ja alap ján en ge dé lye zi a ma xi má lis
cso port lét szám túl lé pé sét 20%-kal a Ka ti ca  cso -
port ban.

Fe le lős: Orosz Lajosné óvo da ve ze tő
Ha tár idő: 2011/2012. ne ve lé si év

9./ Tá jé koz ta tó az ál ta lá nos is ko la épü le te i -
vel kap cso la tos nép egész ség ügyi ki fo gá sok ról

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

A kép vi se lő-tes tü let 8 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

152/2011. (IX. 14.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te az ál ta lá nos is ko la épü le te i vel
kap cso la tos nép egész ség ügyi ki fo gá sok ról szó -
ló jegy zői tá jé koz ta tót el fo gad ta. 

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

10./ A Cse pel-szi get és Kör nyé ke Több cé lú
Ön kor mány za ti Tár su lás tár su lá si meg ál la -
po dá sá nak mó do sí tá sa

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

A kép vi se lő-tes tü let 8 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

153/2011. (IX. 14.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz ség Ön kor mány zat Kép vi -

se lő-tes tü le te a Cse pel-szi get és Kör nyé ke Töb-
b  cé lú Ön kor mány za ti Tár su lás tár su lá si meg  ál -
la po dás mó do sí tá sát a ha tá ro zat mel lék le te sze -
rint jó vá hagy ja.

A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za Bencze
Ist ván pol gár mes tert a tár su lá si meg ál la po dás
mó do sí tá sá nak alá írá sá ra.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: 2011. ok tó ber 31-ig

11./ Vé dő női ál lás be töl té sé re ki írt pá lyá -
zat ér té ke lé se

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

A kép vi se lő-tes tü let 8 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

154/2011. (IX. 14.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz ség Ön kor mány zat Kép vi -

se lő-tes tü le te az ál ta la ki írt pá lyá za ti el já rás
ered mé nye ként Majorovics Or so lyát ne ve zi ki a
dömsödi 3. vé dő női kör zet vé dő női ál lá sá ba
2011. szep tem ber 15-től ha tá ro zat lan idő re 3
hó nap pró ba idő ki kö té sé vel.

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

12./ Egye bek
a./ Dömsöd, 078 hrsz-ú in gat lan vá sár lá sá ra

vo nat ko zó ké re lem
(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt

sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let 8 igen, 0 nem – egy han gú

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

155/2011. (IX. 14.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz ség Ön kor mány zat Kép vi -

se lő-tes tü le te a dömsödi 078 hrsz-ú in gat lan vá -
sár lá sá ra vo nat ko zó ké re lem meg vi ta tá sát ok tó -
be ri ren des ülé sé re el na pol ta.

A kép vi se lő-tes tü let ké ri, hogy a tu laj do no -
sok a dömsödi 077/7 és 077/8 hrsz-ú in gat la nok
te rü le tét a kö vet ke ző kép vi se lő-tes tü le ti ülés
előtt tű zes sék ki.

Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let
Ha tár idő: 2011. ok tó ber 19-ig

b./ A dömsödi 0407/46 hrsz-ú út bő ví té sé re
in gat lan-fel aján lás a Dunatáj Szö vet ke zet ré -
szé ről

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

A kép vi se lő-tes tü let 8 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

156/2011. (IX. 14.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz ség Ön kor mány zat Kép vi -

se lő-tes tü le te a Dunatáj Szö vet ke zet tu laj do ná ban
lé vő 0407/71 hrsz-ú in gat lan ból a szö vet ke zet ál -
tal le foly ta tott te lek ala kí tá si el já rás so rán fe les le -
ges sé vá ló 159 m2 nagy sá gú te rü let részt az ön kor -
mány zat tu laj do ná ban lé vő 0407/46 hrsz-ú köz út
bő ví té se cél já ból té rí tés men te sen el fo gad ja.

A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za Bencze
Ist ván pol gár mes tert a szer ző dés alá írá sá ra.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: 2011. ok tó ber 31-ig

c./ A Dömsöd 3063/7 hrsz-ú út el ne ve zé se
(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt

sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let 8 igen, 0 nem – egy han gú

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

157/2011. (IX. 14.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz ség Ön kor mány zat Kép vi -

se lő-tes tü le te a dömsödi 3063/7 hrsz-ú utat az
érin tett üdü lőtu laj do no sok ké ré sé nek meg fe le -
lő en Va kond ut ca ként ne ve zi el.

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

d./ Ta nya prog ram – pá lyá zat be nyúj tás
(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt

sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let 8 igen, 0 nem – egy han gú

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

158/2011. (IX. 14.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a Vi dék fej lesz té si Mi nisz ter
81/2011. (VIII. 11.) szá mú V.M. ren de le te alap -
ján pá lyá za tot nyújt be a  2. § (3)  1. cél te rü let
ke re té ben igé nyel he tő tá mo ga tás b. pont ja sze -
rint a ta nyás tér sé gek kül te rü le ti föld út ja i nak
kar ban tar tá sát, rend sze res fel újí tá sát biz to sí tó
ön já ró gréder gép be szer zé sé re. A pá lyá zat költ -
ség ve tés ének ös  sze ge: 25.993.800 Ft. 

A pá lyá zat költ ség ve tés ének 10%-os ön ré -
szét, az az 2.599.380 Ft-ot a kép vi se lő-tes tü let
az ön kor mány zat költ ség ve té sé ből el kü lö ní tet -
ten biz to sítja . 

A kép vi se lő-tes tü let egy ben a pá lyá zat be -
nyúj tá sá hoz együtt mű kö dé si meg ál la po dást köt
Apaj Köz ség Ön kor mány za tá val, va la mint
Dömsöd te le pü lés egyes ta nyatu laj do no sa i val.  

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

e./ A Ha jós-kas tély hasz no sí tá sá ra az 1956-
os Ma gyar Nem zet őr ség ké rel me

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

A kép vi se lő-tes tü let 8 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

159/2011. (IX. 14.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te az 1956-os Ma gyar Nem zet őr -
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ség nek a Ha jós-kas tély hasz no sí tá sa tár gyá ban
be nyúj tott ké rel mé nek pon to sí tá sát ké ri, asze -
rint, hogy a hasz no sí tást mi lyen idő tar tam ra ké -
rik, és in gat la non mi lyen fenn tar tá si kö te le zett -
sé get vál lal nak át, és mi lyen ös  szeg ere jé ig.

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

Zárt ülé sen ho zott ha tá ro za tok
13./ Ön kor mány za ti ha tó sá gi ügy ben ér -

ke zett fel leb be zés el bí rá lá sa 
160/2011. (IX. 14.) Kt. számú ha tá ro zat;
161/2011. (IX. 14.) Kt. számú ha tá ro zat;
162/2011. (IX. 14.) Kt. számú ha tá ro zat;
163/2011. (IX. 14.) Kt. számú ha tá ro zat.

A kép vi se lő-tes tü let kö vet ke ző mun ka terv
sze rin ti ülé sé nek idő pont ja 2011. ok tó ber 19.

Tá jé koz tat juk az ol va só kat, hogy a kép vi se lő-
tes tü let nyil vá nos ülé se i ről ké szült jegy ző köny -
vek, to váb bá az ön kor mány za ti ren de le tek a
www.domsod.hu ön kor mány za ti hon la pon ol vas -
ha tók. A jegy ző köny vek ol va sá sá ra a Nagy köz sé -
gi Könyv tár ban in gye nes internetes hoz zá fé rést
biz to sí tunk. A kép vi se lő-tes tü let nyil vá nos ülé se i -
nek meg hí vó it a pol gár mes te ri hi va tal hir de tő táb -
lá ján és az ön kor mány za ti hon la pon tes  szük köz -
zé. Az ön kor mány za ti ren de le te ket a Pol gár mes -
te ri Hi va tal hir de tő táb lá ján hir det jük ki, és az ön -
kor mány za ti hon la pon is köz zé tes  szük.

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat
Kép vi se lő-tes tü le te

TISZ TELT 
OL VA SÓ INK!

Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy ok tó ber hó -
nap ban ki emelt ebrendészeti ak ci ó ra ke rül
sor köz sé günk ben. En nek so rán a gyep mes -
te rek begyűjtik a te le pü lé sen lévő kó bor, és
az ut cá ra ki szö kött ebe ket is. Fel hív juk fi -
gyel mü ket, hogy a begyűjtött ebe ket csak díj
el le né ben tud ják a gyep mes te ri te le pek visz  -
sza szol gál tat ni, to váb bá az ebek köz te rü le ten
lévő kó bor lá sa sza bály sér té si el já rás meg in -
dí tá sát is ma ga után von ja az eb tu laj do no sá -
val szem ben.

Pol gár mes te ri Hi va tal

BURSA HUNGARICA

Dömsöd Nagy köz ség Ön kor mány za ta a
Nem ze ti Erő for rás Mi nisz té ri um mal együtt -
mű köd ve ezen nel ki ír ja 2012. év re a Bursa
Hungarica Fel ső ok ta tá si Ön kor mány za ti
Ösz tön díj pá lyá za tot a fel ső ok ta tá si hall ga -
tók szá má ra

Az „A” és „B” tí pu sú pá lyá za ti ki írás ról
és nyom tat vá nyok ról a Dömsödi Csa lád se -
gí tő Szol gá lat nál (Pe tő fi tér 5.) le het ér dek -
lőd ni. 

To váb bi in for má ci ók és le tölt he tő űr la -
pok a  www.wekerle.gov.hu internetes ol da -
lon  ta lál ha tók.

A pá lyá zat be nyúj tá si ha tár ide je: 2011.
no vem ber 14.

A Dömsödi Ál ta lá nos
Ipar tes tü let fel hí vá sa

A szak mun kás kép zés jö vőj é ért

Szü lők, vál lal ko zók és vál lal ko zá sok
fi gyel mé be ajánl juk

A Dömsödi Ál ta lá nos Ipar tes tü let egyik
fon tos cél ki tű zé se, hogy az új rain du ló há -
rom éves szak mun kás kép zést se gít se le he tő -
sé ge i hez mér ten.

Na gyon fon tos nak és szük sé ges nek tart ja a
két ke zi mun kák új ra tör té nő fel ér té ke lő dé sét
és an nak sze re pét a tár sa dal mi, gaz da sá gi
éle tünk ben.

Se gí te ni kí ván azok nak a vál lal ko zá sok -
nak, me lyek je len leg is foly tat nak szak mun -
kás ta nu ló-kép zést, vagy a jö vő ben él ni sze -
ret né nek e le he tő ség gel.

Vár juk je lent ke zé sü ket Dömsöd és tér sé -
gé ből.

Bő vebb fel vi lá go sí tást és in for má ci ót az
aláb bi cí men le het kér ni:

Dömsödi Ál ta lá nos Ipar tes tü let
2344 Dömsöd, Pe tő fi S. u. 11-13.
Tel.: 06-24-435-416
Szücsné Ágh Ani kó: 06-70-318-6325
Csi szár György: 06-30-9-349-355
e-mail: ipartestulet.d@invitel.hu

Dömsöd : Nagykáta 3:0 (1:0)
Időn ként ki mon dot tan jól ját szott csa pa tunk. Győ zel münk még ilyen arány ban is
meg ér de melt volt.
A mér kő zés egyet len ne ga tí vu ma, hogy Pa lo tait há tul ról fel rúg ták, és kéz tö rést szen -
ve dett.
A dömsödi gó lo kat Fa ra gó G. és Ba logh V. 2 sze rez ték.

Újhartyán : Dömsöd 2:1 (1:1)
Ven dég ként szo ros ered ményt ért el csa pa tunk. Gól szer ző: Végh G.

Dömsöd : Pe reg 1:3 (1:2)
Mély re pü lés ben a Dömsöd. Esé lyünk sem volt jobb ered mény el éré sé re. Saj ná la tos
ese mény, hogy Demjén Zol tán a mér kő zé sen sú lyo san meg sé rült. A sé rü lés egy
szok vá nyos ös  sze csa pás után tör tént. Nem sport sze rűt len ség volt a sé rü lés oka.
A Dömsöd gól ját Fa ra gó G. sze rez te.

Rác ke ve : Dömsöd 5 : 0 (4:0)
Ki áb rán dí tó já ték, ki áb rán dí tó ered mény.

Dömsöd : Her nád 2 : 2 (2:0)
Tíz em ber rel szem ben sem si ke rült meg tar ta ni a
két gó los ve ze tést.
Gól lö vő: Végh G., Fa ra gó G.

Tápio-metáll : Dömsöd 1 : 1 (1:0)
Az ide gen ben el ért dön tet len biz ta tó a ké sőb bi ek re néz ve.
Gól: Végh G. (Var sá nyi)

A Dömsödi Általános Ipartestület felhívása
Az „Őszintén magunkról” c. sorozatban az Ipartestület tagjait szeretnénk bemutatni a Dömsödi

Hírnökben. Tisztelettel várjuk azon tagok jelentkezését, akik őszintén beszélnének sikereikről,
gondjaikról, hogyan szeretnék látni a falu életét a jövőben! Jelentkezni az Ipartestület

székházában, illetve a 06-24-435-416 telefonszámon lehetséges.

JJJJ óóóó     kkkkeeeezzzz dddd ééééssss     uuuutttt áááá nnnn     ssss zzzz eeeennnn vvvveeee dddd ééééssss
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A dömsödi Nagyközségi Könyvtár nyitva tartása
Hétfõ: zárva
Kedd: 10-18
Szerda: 8-16
Csütörtök: 8-14
Péntek: 11-17
Szombat: 8-12

Szolgáltatásaink:
tájékoztatás, kölcsönzés,
fénymásolás, internet-
hozzáférés biztosítása, 

sakk-szakkör.

Mindenkit szeretettel
várunk!

A 2011-es népszámlálás kapcsán lehetőséget biztosítunk online úton a kérdőívek kitöltésére.

Se gít sünk a Dabi ovi ért
cím mel az egyik internetes kö zös sé gi ol da lon Nagy Zsolt apu ka tár sa -

dal mi mun ka szer ve zé sét in dít vá nyoz ta a nyár kö ze pén. Rö vid időn be lül
lel kes csa pa tot, va la mint fel aján lá so kat to bor zott ös  sze, és ha ma ro san –
augusztus 14-én va sár nap – el is kezd tük a mun ká la to kat. A 13 fő re duz -
zadt cso port az üres Dabi ovi ud vart meg töl töt te élet tel. A ki fa kult fa já té -
kok üde színt kap tak, a meg té pá zott ba ba ház új szél desz ká val ra gyo gott
szor gos ke zek mun ká já tól a nap vé gé re. Amíg mi dol goz tunk, ad dig Zsolt
fe le sé ge, An di ott hon főz te ne künk ebéd re bog rács ban a fi nom birka pör -
köl tet. Jó han gu lat ban foly tak a mun ká la tok, és még egy hasz nált hű tő vel
is gaz da gab bak let tünk (He gyi Éva fel aján lá sá ban), amit gyor san át is fes -
tett az egyik apu ka. Kö szö net min den je lenlé vő nek, aki ket név sze rint is
sze ret nék meg em lí te ni: Mucsi Edi na, Döbröntey Ivett, Babity Mi hály,
Babityné Mé szá ros Gyön gyi, Kakuk Rudolfné, Ba sa Csa ba, Kor sós Pé -
ter, Nagy Zsolt, Mó zes Jó zsef szü lők és Bagi Ferencné, Csör gő Istvánné,
Nagy Lászlóné dajka nénik. Kö szön jük, hogy két ke zi mun ká juk mel lett
még a mun ka esz kö zö ket is biz to sí tot ták ezek a szü lők! Fel aján lá sok kal
se gí tet ték a mun kát, hogy a Dabi ovi ud va rát szé pít sük, ál la gát meg óv juk:
Perger Bar kács bolt, Tulai And rea és Hor váth Zsolt, a B+R Au tó ja ví tó
Kft., a Geodolit 2005 Föld- és Bá nya mé rő Bt., a Culka Bolt ja Biobolt, a 4
He gyi Kft. és Ko ro na Sán dor. Kö szö nöm az ovi gyer me kei és kol lek tí vá -
ja ne vé ben ezt a pél da ér té kű szü lői ös  sze fo gást, mely ez zel az ak ci ó val

nem ért vé get! Ter vek kö zött sze re pel a gyer mek WC-k elé aj tók ké szí té -
se, a gyer mek mos dók hoz tük rök fel sze re lé se, mely nek tá mo ga tói: Sza bó
And rea, Béczi And rás, Mó zes Jó zsef, Nagy Zsolt.

Zsi dai Mó ni ka – óvo da ve ze tő-he lyet tes
Nagy Zsolt – Geodolit 2005 Bt.

A De zsõ La jos Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény
szep tem be ri hí rei

A mű vé sze ti is ko lá ban el in dult a ta ní tás, fo lya mat ban van nak az eu ró pai uni ós pro jek tek is. A COMENIUS pro jekt ke re té ben az is ko la pe da gó gu -
sai: Var ga Anett, Bog nár Gáborné, So mos And rás és is ko la tit ká runk, Bene Jánosné, va la mint Csi szár Dó ra, Jancsó At ti la, Bí ró Klá ra, Ko vács Dó ra,
Ta kács Nó ra, Hartai Mar tin és Hartai Ádám, Nagy Sebastián, La ka tos Gá bor, Bajnóczi An na má ria, Fel föl di Bri git ta, Sán dor Ni ko lett nö ven dé ke ink
utaz tak Len gyel or szág ba, ahol a so ros ta lál ko zót ren dez ték. A részt ve vők szep tem ber 9-től 14-ig vet tek részt a szín vo na las ren dez vé nyen, az ok tó be -
ri szám ban rész le tes ké pes be szá mo ló val je lent ke zünk.

Ok tó ber 6-án is ko lánk kép vi se le té ben két pe da gó gus uta zik Nagy vá rad ra, ahol a GRUNDTVIG ta lál ko zót ren de zi a Nagy vá ra di Egye tem. Is ko -
lánk ok tó ber 10-én ve szi át a sta fé ta bo tot az egye tem től, és 36 kül föl di ven dég lá to gat el Dömsödre. A fel nőtt ta nu ló ink Var ga Anett ko or di ná tor se -
gít sé gé vel ké szül nek a ven dé gek fo ga dá sá ra, akik 12-éig tar tóz kod nak Ma gyar or szá gon. A kö vet ke ző lap szám ban be szá mo lunk er ről a ta lál ko zó -
ról is.

A GRUNDTVIG pro jekt ke re té ben ok tó ber 11-én, ked den 15 óra kor a rác ke vei Kék Du na Wellness Ho tel ben ke rült meg ren de zés re a „To le ran -
cia nap”.

Kön tös Ág nes igaz ga tó 
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Ifj. Kaló Zol tán több hor gász baj nok ság
győz te se, vi lág baj nok ság ok részt ve vő je. A
ver seny zést már pro fi szin ten mű ve li. Nem -
csak csa lád ja, ha nem szü lő fa lu ja is büsz ke
le het ered mé nye i re.

Zolóról (így is me ri és szó lít ja min den ki)
édes ap já val, id. Kaló Zol tán nal be szél get -
tem.

– Először is en ged je meg, hogy gra tu lál jak
az el ért ered mé nyek hez és ké rem, idéz ze fel
mi lye nek vol tak az el ső hor gász él mé nye ik,
mi lyen volt az in du lás?

– Két fiú gyer me kem van, a Zoló és a Nor bi.
Gya kor ló apa ként sok szor vi gyáz tam rá juk.
Egy idő után azon ban rá jöt tem ar ra, hogy a két
gye rek sok kal job ban el töl ti az időt a víz par ton,
ha pe cá zik. Ne kem per sze ez nem volt szó ra ko -
zás, mert min dig az ő bot ja i kat ren dez get tem.
Hol ez sza kadt le, hol az… Peszt rál tam a gye re -
ke ket, ők szó ra koz tak, én meg ug rál tam ne kik.
Gya kor la ti lag együtt hor gász tunk, és már ak kor
ver sen gett a két gye rek. Ügye sek is vol tak, ezért
a dömsödi há zi ver se nyen in dul tak, majd ezt kö -
vet te a Du na-ági baj nok ság. Már 12-13 éve sen a
dél pes ti csa pat hív ta őket tag jai kö zé. (Ott a fel -
nőt tek éve kig nyer ték a klub csa pat baj nok sá go -
kat, vi lág baj nok ság ok ra jár tak, ám fi a tal ja ik
nem vol tak.) Gyer me ke im így ke rül tünk ide,
ahol az tán volt kik től ta nul ni! Sze ren csés vé let -
len volt ez. El les tünk sok min dent, le he tett kér -
dez get ni. Na gyon in ten zív fej lő dé sen men tünk
így át. A 14 éves kor osz tály ban mind két fi am
VB bronz ér met nyert, az tán a Nor bi ab ba hagy ta
a ver seny sze rű hor gá szást, Zolónak meg sor ra
jöt tek az ered mé nyei: U14-ben, U20-ban és
most U22-ben or szá gos baj nok sá got nyert.

– Kivel és ho gyan jár ver se nyez ni az if jú
baj nok?

– Együtt szok tunk men ni: apa és fia. A ver se -
nyek hely- és fel sze re lésigé nye sek, ép pen ezért
na gyon nagy szük ség van a hát tér em ber re, aki
tör té ne te sen én va gyok.

– Van-e ked velt hor gász he lyük?

– Természetesen igen! Je len leg Sze ged. Azért
tet szik most itt a ver seny hor gá szat, mert az edzés
alatt a feletetés hatására annyi hal áll oda, hogy
meg le het fog ni 20-30 kg-ot is. Ter mé sze te sen ez
na gyon jó szó ra ko zás is!

– Mi tör té nik a ki fo gott ha lak kal?
– „Az iga zi ver seny hor gász nem eszi meg az

el len fe lét!”. A ver se nyek ar ról szól nak, hogy a ki -
fo gott hal megy vis  sza, mert az jó lesz jö vő re is,
vagy akár mi kor. A nem zet kö zi elő írás 4 m-es
szák, ami 50-60 cm át mé rő jű, a ki fo gott ha la kat
eb ben kell tá rol ni. A mér le ge lés nél csak az él ve
tar tott ha lat szá mít ják be. Kí mél jük a ha lat, kí mél -
jük a vi zet, er ről szól az iga zi ver seny hor gá szat.

– Mi kell ah hoz, hogy egy ver se nyen jól tel -
je sít sen va la ki?

– Pl. egy or szá gos ver se nyen  5 nap edzé si le -
he tő ség van. Ezt min den kép pen ki kell hasz nál -
ni, mert így le het tesz tel ni az ete tő anyag ha té -
kony sá gát, meg le het ta pasz tal ni, ho gyan vál to -
zik a fel ho za tal. Azt is ki kell pró bál ni, hogy egy
órá ban mek ko ra mé re tű és hány db ha lat le het

fog ni. Ver seny köz ben fi gyel ni kell ar ra is, hogy
kell-e és mi kor kell vál ta ni bo tot, és vál to zik-e a
víz ter mé sze te vagy az idő já rás. 

A ver seny zőt más mó don is se gí te ni kell. A
hát tér em ber nek ha tal mas a fe le lős sé ge a ver -
seny ki me ne tel ében. A vál to zá sok ban, pl. mi kor
nagy hal ról ki csik re kell vis  sza jön ni vagy fi -
gyel ni kell a pá lyát, ho gyan mű kö dik (kis ha lak
jön nek vagy na gyok ra kell vál ta ni). A víz mély -
sé gé hez, hal nagy ság hoz és a mód sze rek hez ké -
pest is más-más faj ta bo tot kell hasz nál ni. 

A se gí tő fel ada ta az ete tő anya gok ke ve ré se, a
csa li tisz tí tá sa, ál lag meg óvá sa. A ver se nyek
előtt a fel ké szü lé si idő 2 óra hos  sza. Ezalatt le -
tes  szük a lá dát, ki nyit juk a topszetteket, a
meccs bo tot, va la mint 3/4 órá nál be li mi tál ják az
ete tő anya go kat is. Szab vá nyos mé rő edé nyek
van nak, és ha va la ki akár 10% fö lött  té veszt, te -
hát több ete tő anya got akar be vin ni, az egy sár ga
la pot kap. Ha 3 év alatt más sza bály ta lan sá got

el kö vet, ak kor az or szá gos baj nok sá gok tól 2 év -
re el tilt ják.

– Zoló mi lyen he lye zé sek kel di cse ked het?
– A fi am iga zán jó ver seny ző tí pus, mert mi -

nél na gyobb a tét, Őt az ins pi rál ja. An nál job ban
pö rög, és fej ben is min dig ott van.

Há rom or szá gos baj nok sá gon sa ját kor osz tá -
lyá ban, ami az U14, U20 és U22 (után pót lás),
el ső dí jat ka pott. A fel nőtt vá lo ga tott ke ret nek
há rom éve tag ja, ő a leg fi a ta labb. (Az el ső 12 fő
tar to zik a válogatott ke ret be.) A fel nőtt egyé ni
baj nok sá gon ta valyelőtt 6. volt; ta valy 10.; idén
5. he lye zést ért el.

A baj nok sá gok ra el jut ni igen ös  sze tett do log. A
mi nő sí tés mel lett a ki vá ló ta pasz ta lat tal ren del ke -
ző szö vet sé gi ka pi tány sze mé lye na gyon meg ha -
tá ro zó, il let ve tá mo ga tók ra is óri á si szük ség van.

– A jö vő te kin te té ben mi lyen ter vek kör vo -
na la zód nak?

– Az után pót lás VB-n jó len ne a már meg lé vő
II. és III. he lye zés mel lé egy I. he lye zést is sze -
rez ni. Er re min den esély meg van.

Jó esé lye van a Zolónak jö vő re a fel nőtt EB-
re is ki jut ni. Na gyon sze ret ver se nyez ni és nyer -
ni. Nem baj, hogy ez a hob bi ja! Az édes any já val
mind ket ten tá mo gat juk, mert ér tel mét lát juk en -
nek az ál do zat nak. Ha nem len ne si ke res, nem
for dí ta nánk rá en  nyi időt és ener gi át.

Sza bad ide jét így jó he lyen töl ti, jó le ve gőn, és a
cso port tár sai is sze re tik. Ez egy na gyon jó kö zös -
ség, mert a hát térem be rek és a csa pat ta gok szo ros
kap cso lat ban van nak. Ha a hát tér nem meg fe le lő,
nem is le het ilyen ered mé nye ket el ér ni!

Sze ret ném meg kö szön ni szpon zo ra ink nak a
sok se gít sé get. Itt ra ga dom meg az al kal mat,
hogy a Dömsödért Ala pít vány nak is meg kö szön -
jem azt az anya gi se gít sé get, ami vel hoz zá já rul -
tak ah hoz, hogy ki tud junk jut ni az idei VB-re!

A ver seny zés hez sok si kert, a hob bi hor gá -
szat hoz sok ha lat kí vá nok!

-V.I.-

HHoorrggáásszzaatt  ééss  vveerrsseennyysszzeelllleemm……
((iiffjj..  KKaallóó  ZZoollttáánn  UU1144;;  UU2200;;  UU2222--eess  bbaajjnnookk))
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Dömsödi bűnügyek…

Au gusz tus 16-án ész -
lelt kö rül mé nyek kö -
zött az öreg he gyi ré -
szen tu laj do ní tot tak el
egy fa lét rát egy ví -

kend ház ud va rá ról. Au gusz tus 22-én 09.30-10.00
óra kö zöt ti idő ben a Tó kert ben tör tek be egy csa -
lá di ház ba. Le fe szí tet ték a la ka tot, és te le ví zi ót,
szá mí tó gé pet, laptopot tu laj do ní tot tak el. Au -
gusz  tus 25-én 00.10–00.30 óra kö zöt ti idő ben
egy Dabi szi ge ti hét vé gi ház te ra szá ról al kal mi
lo pás mód sze ré vel 2 db mo bil te le font lop tak el.
Ugyan csak au gusz tus 25-én dél után 15.15–15.30
kö rü li idő ben a Sza bad ság ut cá ban egy Sö rö ző
előtt nyi tott ál la pot ban par ko ló te her gép ko csi ból
al kal mi lo pás mód sze ré vel kész pénzt lop tak. Au -
gusz tus 29-én a Hor váth-kert nél tör tént egy ön bí -
rás ko dás. 10.00 óra kö rü li idő ben há zas pár ke re -
ke zett az úton, mi kor a Hor váth-kert ből ki to la tott
egy au tó. Az elöl ha la dó ke rék pá ros meg ijedt, el -
esett, de köz le ke dé si bal eset nem tör tént, mi re a
há tul ke re ke ző elég té telt vé ve kb. 40.000 forint

kárt okoz va jó na gyot be le rú gott a sze mély gép ko -
csi ba. Nem eu ró pai el in té zé si mód, volt ki a bá lás,
fe nye ge tés, most zaj lik a vizs gá lat. A hét vé gi há -
zas te rü le ten ta pasz tal tuk, hogy ugyan ab ba a hét -
vé gi ház ba vissza tér ve két eset ben is be tör tek, szí -
nes te le ví zi ót és hű tő szek rényt is el vit tek au gusz -
tus vé gén. Szep tem ber ele jén ugyan ezen a te rü le -
ten ágy ne mű ket, jé nai ét kész le tet és alu mí ni um
lét rát lop tak. Az Al só-Dunaparton szep tem ber ele -
jén két hét vé gi ház ba is be tör tek, az el ső nél a te -
rasz aj tót tör ték be, de lo pá si kár nem ke let ke zett.
A má so dik eset nél zár fe szí tés és aj tó fe szí tés mód -
sze ré vel tör tek be, és nagy ér ték ben hor gász fel -
sze re lést, kony hai esz kö zö ket és szi vat  tyút lop tak
el. Szep tem ber 04-08. közötti idő ben a Rác ke vei
úton aj tó fe szí tés mód sze ré vel ha tol tak be a ví -
kend ház ba, és grill esz kö zö ket, bog rá csot, mik -
rosütőt vit tek el. Szep tem ber 12-én a dé li órák ban
a pol gár őrök se gít sé gé vel a Fá cán köz ben fatolva-
jokat fog tunk. Nagy buz ga lom mal ir tot ták az er -
dős részt, min den fé le en ge dély és fel ha tal ma zás
nél kül. El le nük gyor sí tott el já rás ban hoz nak íté le -
tet, min den kö rül mény adott, és így a Bí ró ság előtt

áll nak 30 na pon be lül,
ott kell fe lel ni ük a fa -
lo pás mi att a bün te tő -
bí ró előtt. A fű ré szek
és a fel hal mo zott, ki -
vá gott fa men  nyi ség
le  fog la lás ra ke rült. 

Kö rö zés
A Fő vá ro si Bí ró ság BV Cso port ja és a Bp.

XVIII. és XIX. ker. Bí ró ság, va la mint  a Pes ti
Köz pon ti Ke rü le ti Bí ró ság hi va ta los sze mély el -
le ni erő szak, lo pás és csa lás mi att kö rö zi Fe hér
Ist ván Já nos 32 éves Dömsöd, Véd gát sor 7. tar -
tóz ko dá si he lyű fér fit. Tar tóz ko dá si he lye le het
még a Bp. XIV. ker. Cse rei u. 6. szám is.

Csó ka And rea 19 éves, Dömsöd, Tó kert 39.
vagy a Tó kert 46. sz. alat ti la kos el len or gaz da ság
mi att adott ki kö rö zést a Mis kol ci Vá ro si Bí ró ság.

In for má ció vagy egyéb adat ese tén ér te sít he tik
a kö rö zé si elő adót is vagy bár me lyik rend őrt.

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

Sza bó Sán dor r. al ez re des

REND ÕR SÉ GI HÍ REK

Kö ze leg a Min den szen tek és a Ha lot tak Nap ja,
ami kor a te me tők ben meg lá to gat juk el hunyt sze -
ret te in ket. 

Saj nos a te me tő ket nem min den ki lel ki is me re ti
vagy ke gye le ti okok ból lá to gat ja. A ko ráb bi évek
ada tai azt mu tat ják, hogy ezek ben a na pok ban a te -
me tők köz vet len kör nye ze té ben gyak rab ban for -
dul elő gép jár mű lo pás és -fel tö rés, ke rék pár lo pás,
al kal mi-, il let ve zseb lo pás, to váb bá meg nő az esé -
lye a la kás tu laj do nos tá vol lét ét ki hasz ná ló be tö ré -
ses lo pá sok nak.

Ott ho na ik el ha gyá sát kö ve tő en kér jük Önö ket,
hogy:
�Ne fe lejt sék el be zár ni az ab la ko kat (kam ra,

für  dő szo ba, pin ce, mos dó, WC), aj tó kat!
�Amen  nyi ben van, ak ti vál ják a biz ton ság tech ni -

kai esz kö zö ket.
�Tá vol lé tük ide jé re kap csol ják ki a csen gőt,

hogy a la kás el ha gya tott sá ga ne le gyen köny  -
nyen el len őriz he tő. 

�Akár rö vi debb (1-2 nap) tá vol ma ra dás ese tén is
kér jék meg ro ko na ikat, meg bíz ha tó szom széd a i -
kat, hogy néz ze nek rá la ká suk ra.

�Fi gyel jünk egy más és szom széd a ink ér té ke i re,
va la mint köz vet len la kó kör nye ze tünk re.  

Köz le ke dés so rán:
�A tö meg köz le ke dé si esz kö zö ket igény be ve vők

le he tő ség sze rint hasz nál ják a pá lya ud va ri ér -
ték- és cso mag meg őr ző ket. 

�Fo ko zot tan fi gyel je nek ér ték tár gya ik ra és ira -
ta ik ra, azo kat so ha ne hagy ják fel ügye let nél -
kül!

Gép jár mű lo pá sok és -fel tö ré sek meg elő zé sé vel
kap cso la to san: 
�Mi e lőtt a sze mély gép jár mű vüket el hagy ják –

még ak kor is, ha rö vid idő re ma radnak tá vol –,
győ ződ jenek meg ar ról, hogy a gép jár mű  aj ta ja,
ab la kai be van nak-e zár va!

�Az in dí tó kul csot tart sák ma guk nál!
�Amen  nyi ben le he tő ség van rá, par kol ja nak az

ar ra ki je lölt őr zött par ko ló ban. Az es ti órák ban
vá las  sza nak olyan he lyet, ahol jó a köz vi lá gí tás,
il le tő leg a par ko ló át lát ha tó.

�Sem mi lyen ér ték tár gyat, ok mányt, tás kát ne
hagy ja nak lát ha tó he lyen a gép jár mű ben. 

�Mi e lőtt el in dul nak a jár mű vel, vizs gál ják meg,
hogy a jár mű zár szer ke ze te és az ab la kai érin tet -
le nek-e, van nak-e azon lát ha tó külsérelmi nyo -
mok. Amen  nyi ben van nak, azon nal ér te sít sék
ha tó sá gun kat, hív ják a 112 se gély hí vó szá mot. 

�A biz ton ság ér de ké ben al kal maz za nak me cha -
ni kai és elekt ro ni kus va gyon vé del mi biz ton sá gi
rend sze re ket, esz kö zö ket, me lyek be sze re lé sét
szak mű hely ben vé gez tes sék el.

Né hány jó ta nács az al kal mi lo pá sok meg elő zé sé -
vel kap cso la to san:
� Jól lát ha tó, for gal mas he lyen zár ják le ke rék -

pár ja i kat, mi vel a gya lo gos for ga lom nak
vissza tar tó ere je van a tol va jok kal szem ben!

�Je gyez zék fel ke rék pár ja ik azo no sí tás ra al kal mas
jel lem ző it, is mer te tője gye it (tí pus, váz szám, mé -
ret, szín, fel sze re lé sek, sé rü lé sek stb.). Gra ví ro -
zás sal, il let ve az egy re el ter jed tebb, ún. mikro-
pontos je lö lé si rend szer al kal ma zá sá val egye di
azo no sí tó je lek kel is el lát hat ják ke rék pár ja i kat.

�Hasz nál ja nak leg alább két jó mi nő sé gű, erős
zá rat! A la kat (zár) le he tő leg olyan le gyen, ame-
ly a vá zat és a ke re ket is át éri! A ke rék és a váz
le gyen min dig együtt, egy sta bil tárgy hoz (pl.
fa, ke rék pár tar tó, kor lát stb.) rög zít ve.

�So ha ne hagy ják őri zet le nül tás ká ju kat, mi köz -
ben a ke gye le ti he lyet, il let ve kör nye ze tét ren -
de zik, még ha csak épp ví zért vagy csu pán a
kon té ner hez men nek is!

�Ha az al kal mi lo pást ész le lik, le he tő ség sze rint
ne száll ja nak szem be a tol vaj jal, mert ál ta lá ban
töb ben van nak és erő sza ko san re a gál hat nak!
Hív ja nak se gít sé get, ér te sít sék a rend őr sé get!

�Ha az ira tok mel lett a la kás kul csot is el vit ték,
sür gő sen cse rél je nek zá rat, ha pe dig a bank kár -
tyá juk tűnt el, azt azon nal tilt sák le.

Hogy a zseb lo pá sok koc ká za tát je len tő sen csök -
kent se, fo gad ja meg a kö vet ke ző aján lá sa in kat:
�Pénz tár cá ju kat, bank kár tyá ju kat te gyék biz ton -

sá gos hely re, a ru há za tuk bel ső, le he tő leg zár -
ha tó zse bé be, a ké zi tás ka bel ső ré szé be, ahol
na gyobb biz ton ság ban van nak.

�Ne tart sa nak ma guk nál sok kész pénzt, le he tő -
leg bank kár tyá val fi zes se nek!

�A bank kár tyát és an nak PIN-kód ját so ha ne tart sák
egy he lyen, pénz fel vé tel ese tén ügyel je nek ar ra,
hogy ide gen sze mély ne lát has sa a be ütött kó dot,
va la mint azt se, hogy men  nyi pénzt vettek fel.

�Mo bil te le fon ju kat ne vi sel jék lát ha tó he lyen.
NE AD JON ESÉLYT AZ ELKÖVETŐKNEK!

VI GYÁZ ZON ÉR TÉ KE I RE!
Pest Me gyei Rend őr-fő ka pi tány ság

Bűn meg elő zé si Osz tály
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Au gusz tus és szep tem ber hó nap ban sze -
ren csé re sen ki nek sem volt ránk szük sé ge,
nem volt kár ese tünk. Ez egy ki csit ne künk
is jó volt, mert az Opel Blitz kis fecs ken dő
fel újí tá sa és mű sza ki vizs gá ra tör té nő fel -
ké szí té se foly ta tód ha tott.

Az idei év ben is pá lyáz tunk az Or szá gos
Ka taszt ró fa vé del mi Fő igaz ga tó ság nál mű -
kö dé si és esz köz fej lesz té si pénz re. De
mint min den év ben most is csak tö re dé két
nyer tük el a pá lyá zott ös  szeg nek. 100.000
fo rint mű kö dési és 200.000 fo rint esz köz -
fej lesz té si össze ge t nyer tünk. Pá lyá za tunk
300.000 fo rint mű kö dés re és 750.000 fo -
rint esz köz fej lesz tés re volt be ad va. A meg -
nyert ös  sze gek saj nos nem fe de zik a költ -
sé ge in ket, mert az IFA fecs ken dő nek csak
a mű sza ki vizs gáz ta tá sa meg a kö te le ző
biz to sí tá sa egész év re 100.000 fo rint, és
még a gép ko csi ba nem tan kol tunk és nem
vá sá rol tunk eset leg al kat részt hoz zá. Esz -
köz fej lesz tés re azért kell pénzt for dí ta ni,
mert a je len leg hasz nált Drager PS 80-as
légzőkészülékeink el avul tak és na gyon
öre gek. Ezek az esz kö zök 33 éve sek és
ma xi mum 20 év hasz ná lat ra ké szül tek.
Amit ka punk 200.000 fo rin tot, saj nos még
an  nyi ra sem elég, hogy egyet vá sá rol junk,
nem hogy a je len leg hasz ná lat ban lé vő há -
rom da ra bot ki cse rél jük. Az esz kö zök vé -
dik a mi éle tün ket és ment he tik azok éle tét
is, aki ket egy égő és füst tel meg telt ház ból
men tünk ki. 

Je len leg a Drager PSS 5000 lég ző ké szü -
lék a leg ol csóbb, ami meg fe lel eh hez a
mun ká hoz, ilyet sze ret nék vá sá rol ni ket tő
da ra bot, mert egy em ber nem me het be
egy égő la kás ba, és egy ilyen hely zet ben
nem is biz tos hogy egy tűz ol tó elég a se gít -
ség nyúj tás hoz.

Ké rek min den ked ves dömsödi la kost,
aki meg te he ti, se gít se egye sü le tün ket eb -
ben a nagy be ru há zás ban.

Az el múlt he tek  ta pasz ta la tai mi att
meg kell em lí te nem még egy dol got.
Egye sü le tünk tel je sen nonpro fit szer ve -

zet, mely ön ma gát tart ja fenn a tag ság,
4-5 dömsödi vál lal ko zó és 1-2 dömsödi
la kos se gít sé gé vel. Az ál lam tól és a pol -
gár mes te ri hi va taltól sem ka punk sem -
mi lyen tá mo ga tást, így a mű kö dé sünk
na gyon ne héz. Ha nem len ne ez a kis
össze fo gás ér tünk és ezál tal a dömsödi
la ko so kért, ak kor el le he tet le nül ne a
mun kánk. Tisz te let tel kérek min den kit
is mé tel ten, ha van rá mód ja és le he tő sé -
ge, se gít se egye sü le tün ket, mert ez zel
fő képp a baj ba ju tot ta kon se gít, mi vel mi
jól fo gunk tud ni mű köd ni.

Sze ret ném meg kö szön ni az egye sü let
ne vé ben azok nak a dömsödi vál lal ko zók -
nak és la ko sok nak a se gít sé gét, akik ed dig
már tá mo gat tak min ket, és ez zel hoz zá já -
rul tak mun kánk hoz.

Sze mé lye sen az egye sü let bár mely
tag ja fe lé je lez ve vagy pe dig a Dömsöd
köz pont já ban lé vő Fó kusz Ta ka rék szö -
vet ke zet ben tud nak a szám lánk ra be fi -
zet ni.

Dömsödi Tűz ol tó Egye sü let
Szám la szá munk: 51700272-10903818
Meg tisz te lő se gít sé gü ket vár juk és

elő re is kö szön jük!
To váb bi in for má ci ók és ké pek a webol -

da lunkon, 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
www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu

Rác ke vei Tűz ol tó ság: vo na las te le fon -
ról a 105 szá mon, mo bil te le fon ról pe dig a
06-24-518-665 vagy 06-24-518-666 szá -
mo kon le het el ér ni.

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

Dömsödi Tûz ol tó Egye sü let
Augusztus és szeptember hónap

Örömmel tájékoztatjuk a kedves olvasót, a községünk apraját és nagyját, hogy a 2008-ban kezdeményezett ját-
szótérépítési pályázatunk idén nyerte el a támogatást. Terveink szerint még ebben az évben szeretnénk felépíttetni,
s jövő tavasszal a növényzet telepítése után átadni a dömsödieknek. Ezúton kérjük ismételten, hogy akinek most
ősszel a kertjében lenne fölösleges növényzet, bokor és facsemete, és szívesen ajánlaná fel a játszótérre, azt jelezze
a „Még 1000 év Dömsödért” Egyesület Közhasznú Szervezet tagjai felé.

Dabi Játszótér és Pihenõpark
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VOLÁNBUSZ menetrend
BUDAPEST, NÉPLIGET – DÖMSÖD

indulási hely indul érkezési hely érkezik összidő
01. Budapest, Népliget 05:50 Dömsöd, vasútáll. elágazás 06:50 01:00 helyközi busz munkaszüneti napok kivételével naponta 
02. Budapest, Népliget 06:10 Dömsöd, vasútáll. elágazás 07:58 01:48 660 BKSZ munkanap 
03. Budapest, Népliget 06:30 Dömsöd, vasútáll. elágazás 08:18 01:48 660 BKSZ IV. 1-jétől IX. 30-ig szabadnapokon 
04.  Budapest, Népliget 06:30 Dömsöd, vasútáll. elágazás 07:40 01:10 helyközi busz a hetek első munkanapját megelőző

munkaszüneti napokon 
05. Budapest, Népliget 07:00 Dömsöd, vasútáll. elágazás 08:10 01:10 helyközi busz VI. 1-jétől VIII. 31-ig szabad- és

munkaszüneti napokon 
06. Budapest, Népliget 07:45 Dömsöd, vasútáll. elágazás 09:01 01:16 660 BKSZ IV. 1-jétől IX. 30-ig szabadnapokon 
07. Budapest, Népliget 07:45 Dömsöd, vasútáll. elágazás 09:01 01:16 660 BKSZ III. 31-ig és X. 1-jétől szabadnapokon 
08. Budapest, Népliget 08:30 Dömsöd, vasútáll. elágazás 09:45 01:15 helyközi busz kedden, csütörtökön 
09. Budapest, Népliget 08:30 Dömsöd, vasútáll. elágazás 09:45 01:15 helyközi busz hétfőn, szerdán, pénteken munkanapokon 
10. Budapest, Népliget 08:30 Dömsöd, vasútáll. elágazás 09:45 01:15 helyközi busz szabad- és munkaszüneti napokon 
11. Budapest, Népliget 09:30 Dömsöd, vasútáll. elágazás 10:40 01:10 helyközi busz munkaszüneti napok kivételével naponta 
12. Budapest, Népliget 09:30 Dömsöd, vasútáll. elágazás 10:40 01:10 helyközi busz munkaszüneti napokon 
13. Budapest, Népliget 10:30 Dömsöd, vasútáll. elágazás 11:40 01:10 helyközi busz munkanap 
14. Budapest, Népliget 10:30 Dömsöd, vasútáll. elágazás 11:40 01:10 helyközi busz szabad- és munkaszüneti napokon 
15. Budapest, Népliget 11:20 Dömsöd, vasútáll. elágazás 13:08 01:48 660 BKSZ munkanap 
16. Budapest, Népliget 11:30 Dömsöd, vasútáll. elágazás 12:40 01:10 helyközi busz munkanap 
17. Budapest, Népliget 12:15 Dömsöd, vasútáll. elágazás 13:25 01:10 helyközi busz a hetek első munkanapját megelőző

munkaszüneti napokon 
18. Budapest, Népliget 12:15 Dömsöd, vasútáll. elágazás 13:15 01:00 helyközi busz munkanap 
19. Budapest, Népliget 13:15 Dömsöd, vasútáll. elágazás 14:13 00:58 helyközi busz a hetek első munkanapját megelőző

munkaszüneti napokon 
20. Budapest, Népliget 13:15 Dömsöd, vasútáll. elágazás 14:13 00:58 helyközi busz a hetek 1. munkanapját megelőző mun ka szü-

neti nap kivételével munkaszüneti na po kon
21. Budapest, Népliget 13:15 Dömsöd, vasútáll. elágazás 14:36 01:21 660 BKSZ munkanap 
22. Budapest, Népliget 13:45 Dömsöd, vasútáll. elágazás 15:06 01:21 660 BKSZ III. 31-ig és X. 1-jétől szabadnapokon 
23. Budapest, Népliget 13:45 Dömsöd, vasútáll. elágazás 15:06 01:21 660 BKSZ IV. 1-jétől IX.30-ig szabadnapokon 
24. Budapest, Népliget 13:55 Dömsöd, vasútáll. elágazás 15:16 01:21 660 BKSZ iskolai előadási napokon 
25. Budapest, Népliget 14:05 Dömsöd, vasútáll. elágazás 15:26 01:21 660 BKSZ tanszünetben munkanapokon 
26. Budapest, Népliget 14:15 Dömsöd, vasútáll. elágazás 15:13 00:58 helyközi busz mindennap 
27. Budapest, Népliget 14:40 Dömsöd, vasútáll. elágazás 16:01 01:21 660 BKSZ iskolai előadási napokon 
28. Budapest, Népliget 14:55 Dömsöd, vasútáll. elágazás 16:16 01:21 660 BKSZ tanszünetben munkanapokon 
29. Budapest, Népliget 15:15 Dömsöd, vasútáll. elágazás 16:25 01:10 helyközi busz mindennap 
30. Budapest, Népliget 15:45 Dömsöd, vasútáll. elágazás 17:18 01:33 660 BKSZ munkanap 
31. Budapest, Népliget 15:45 Dömsöd, vasútáll. elágazás 16:43 00:58 helyközi busz a hetek első munkanapját megelőző

munkaszüneti napokon 
32. Budapest, Népliget 15:45 Dömsöd, vasútáll. elágazás 16:43 00:58 helyközi busz mindennap 
33. Budapest, Népliget 15:45 Dömsöd, vasútáll. elágazás 16:58 01:13 660 BKSZ szabadnapokon 
34. Budapest, Népliget 16:10 Dömsöd, vasútáll. elágazás 17:31 01:21 660 BKSZ munkaszüneti napokon 
35. Budapest, Népliget 16:10 Dömsöd, vasútáll. elágazás 17:26 01:16 660 BKSZ munkanap 
36. Budapest, Népliget 16:25 Dömsöd, vasútáll. elágazás 17:41 01:16 660 BKSZ IV. 1-jétől IX. 30-ig munkaszüneti napokon
37. Budapest, Népliget 16:45 Dömsöd, vasútáll. elágazás 17:55 01:10 helyközi busz a hetek utolsó munkanapja kivételével

munkanapokon 
38. Budapest, Népliget 16:45 Dömsöd, vasútáll. elágazás 17:55 01:10 helyközi busz a hetek utolsó munkanapján 
39. Budapest, Népliget 16:45 Dömsöd, vasútáll. elágazás 17:55 01:10 helyközi busz szabad és munkaszüneti napokon 
40. Budapest, Népliget 16:50 Dömsöd, vasútáll. elágazás 18:11 01:21 660 BKSZ munkanap 
41. Budapest, Népliget 17:15 Dömsöd, vasútáll. elágazás 18:30 01:15 helyközi busz munkanap 
42. Budapest, Népliget 17:45 Dömsöd, vasútáll. elágazás 18:43 00:58 helyközi busz mindennap 
43. Budapest, Népliget 18:15 Dömsöd, vasútáll. elágazás 19:36 01:21 660 BKSZ munkaszüneti napok kivételével naponta 
44. Budapest, Népliget 18:45 Dömsöd, vasútáll. elágazás 19:53 01:08 helyközi busz mindennap 
45. Budapest, Népliget 19:00 Dömsöd, vasútáll. elágazás 20:48 01:48 660 BKSZ munkanap 
46. Budapest, Népliget 19:30 Dömsöd, vasútáll. elágazás 20:40 01:10 helyközi busz mindennap 
47. Budapest, Népliget 19:40 Dömsöd, vasútáll. elágazás 20:56 01:16 660 BKSZ IV. 1-jétől IX. 30-ig munkaszüneti napokon
48. Budapest, Népliget 20:30 Dömsöd, vasútáll. elágazás 21:22 00:52 helyközi busz a hetek első munkanapját megelőző

munkaszüneti napokon 
49. Budapest, Népliget 21:00 Dömsöd, vasútáll. elágazás 22:16 01:16 660 BKSZ munkanap 
50. Budapest, Népliget 21:00 Dömsöd, vasútáll. elágazás 22:21 01:21 660 BKSZ munkaszüneti napokon 
51. Budapest, Népliget 21:00 Dömsöd, vasútáll. elágazás 22:48 01:48 660 BKSZ szabadnapokon 
52. Budapest, Népliget 22:20 Dömsöd, vasútáll. elágazás 23:56 01:36 660 BKSZ munkanap 
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DÖMSÖD – BUDAPEST, NÉPLIGET
indulási hely indul érkezési hely érkezik összidő

01. Dömsöd, vasútáll. elágazás 04:12 Budapest, Népliget 05:33 01:21 660 BKSZ munkaszüneti napok kivételével naponta 
02. Dömsöd, vasútáll. elágazás 04:37 Budapest, Népliget 05:58 01:21 660 BKSZ szabadnap kivételével naponta 
03. Dömsöd, vasútáll. elágazás 04:57 Budapest, Népliget 06:18 01:21 660 BKSZ munkanap 
04. Dömsöd, vasútáll. elágazás 05:27 Budapest, Népliget 06:43 01:16 660 BKSZ iskolai előadási napokon 
05. Dömsöd, vasútáll. elágazás 05:37 Budapest, Népliget 06:40 01:03 helyközi busz munkanap 
06. Dömsöd, vasútáll. elágazás 05:42 Budapest, Népliget 07:08 01:26 660 BKSZ munkanap 
07. Dömsöd, vasútáll. elágazás 05:52 Budapest, Népliget 07:13 01:21 660 BKSZ szabadnapokon 
08. Dömsöd, vasútáll. elágazás 05:52 Budapest, Népliget 07:18 01:26 660 BKSZ iskolai előadási napokon 
09. Dömsöd, vasútáll. elágazás 06:02 Budapest, Népliget 07:33 01:31 660 BKSZ tanszünetben munkanapokon 
10. Dömsöd, vasútáll. elágazás 06:12 Budapest, Népliget 07:43 01:31 660 BKSZ iskolai előadási napokon 
11. Dömsöd, vasútáll. elágazás 06:14 Budapest, Népliget 07:30 01:16 helyközi busz szabadnapokon 
12. Dömsöd, vasútáll. elágazás 06:14 Budapest, Népliget 07:40 01:26 helyközi busz munkanap 
13. Dömsöd, vasútáll. elágazás 06:14 Budapest, Népliget 07:30 01:16 helyközi busz a hetek első munkanapját megelőző

munkaszüneti napokon 
14. Dömsöd, vasútáll. elágazás 06:52 Budapest, Népliget 08:13 01:21 660 BKSZ szabadnapokon 
15. Dömsöd, vasútáll. elágazás 07:02 Budapest, Népliget 08:15 01:13 helyközi busz munkaszüneti napokon 
16. Dömsöd, vasútáll. elágazás 07:02 Budapest, Népliget 08:00 00:58 helyközi busz a hét első munkanapján 
17. Dömsöd, vasútáll. elágazás 07:07 Budapest, Népliget 08:38 01:31 660 BKSZ munkanap 
18. Dömsöd, vasútáll. elágazás 07:15 Budapest, Népliget 08:20 01:05 helyközi busz munkaszüneti napok kivételével naponta 
19. Dömsöd, vasútáll. elágazás 07:30 Budapest, Népliget 08:45 01:15 helyközi busz munkaszüneti napok kivételével naponta 
20. Dömsöd, vasútáll. elágazás 08:30 Budapest, Népliget 09:40 01:10 helyközi busz mindennap 
21. Dömsöd, vasútáll. elágazás 08:52 Budapest, Népliget 10:13 01:21 660 BKSZ munkanap 
22. Dömsöd, vasútáll. elágazás 08:55 Budapest, Népliget 10:05 01:10 helyközi busz munkanap 
23. Dömsöd, vasútáll. elágazás 09:17 Budapest, Népliget 10:20 01:03 helyközi busz mindennap 
24. Dömsöd, vasútáll. elágazás 09:36 Budapest, Népliget 11:26 01:50 660 BKSZ IV. 1-jétől IX. 30-ig szabadnapokon 
25. Dömsöd, vasútáll. elágazás 09:37 Budapest, Népliget 10:53 01:16 660 BKSZ III. 31-ig és X. 1-jétől szabadnapokon 
26. Dömsöd, vasútáll. elágazás 10:02 Budapest, Népliget 11:05 01:03 helyközi busz mindennap 
27. Dömsöd, vasútáll. elágazás 10:55 Budapest, Népliget 12:05 01:10 helyközi busz munkanap 
28. Dömsöd, vasútáll. elágazás 11:01 Budapest, Népliget 12:51 01:50 660 BKSZ IV. 1-jétől IX. 30-ig szabadnapokon 
29. Dömsöd, vasútáll. elágazás 11:16 Budapest, Népliget 13:06 01:50 660 BKSZ munkanap 
30. Dömsöd, vasútáll. elágazás 12:00 Budapest, Népliget 13:05 01:05 helyközi busz mindennap 
31. Dömsöd, vasútáll. elágazás 13:05 Budapest, Népliget 14:10 01:05 helyközi busz munkaszüneti napokon 
32. Dömsöd, vasútáll. elágazás 13:25 Budapest, Népliget 14:40 01:15 helyközi busz munkaszüneti napok kivételével naponta 
33. Dömsöd, vasútáll. elágazás 14:40 Budapest, Népliget 16:01 01:21 660 BKSZ III. 31-ig és X. 1-jétől munkaszüneti napokon
34. Dömsöd, vasútáll. elágazás 14:40 Budapest, Népliget 16:01 01:21 660 BKSZ IV. 1-jétől IX. 30-ig munkaszüneti napokon 
35. Dömsöd, vasútáll. elágazás 15:00 Budapest, Népliget 16:15 01:15 helyközi busz kedden, csütörtökön 
36. Dömsöd, vasútáll. elágazás 15:00 Budapest, Népliget 16:15 01:15 helyközi busz hétfőn, szerdán, pénteken munkanapokon 
37. Dömsöd, vasútáll. elágazás 15:00 Budapest, Népliget 16:15 01:15 helyközi busz szabad- és munkaszüneti napokon 
38. Dömsöd, vasútáll. elágazás 15:32 Budapest, Népliget 16:35 01:03 helyközi busz munkaszüneti napok kivételével naponta 
39. Dömsöd, vasútáll. elágazás 15:55 Budapest, Népliget 16:55 01:00 helyközi busz a hetek első munkanapját megelőző

munkaszüneti napokon 
40. Dömsöd, vasútáll. elágazás 16:02 Budapest, Népliget 17:23 01:21 660 BKSZ munkanap 
41. Dömsöd, vasútáll. elágazás 16:25 Budapest, Népliget 17:35 01:10 helyközi busz mindennap 
42. Dömsöd, vasútáll. elágazás 17:02 Budapest, Népliget 18:18 01:16 660 BKSZ iskolai előadási napokon 
43. Dömsöd, vasútáll. elágazás 17:15 Budapest, Népliget 18:25 01:10 helyközi busz munkaszüneti napokon 
44. Dömsöd, vasútáll. elágazás 17:15 Budapest, Népliget 18:25 01:10 helyközi busz munkaszüneti napok kivételével naponta 
45. Dömsöd, vasútáll. elágazás 17:17 Budapest, Népliget 18:15 00:58 helyközi busz a hetek első munkanapját megelőző

munkaszüneti napokon 
46. Dömsöd, vasútáll. elágazás 17:37 Budapest, Népliget 19:03 01:26 660 BKSZ IV. 1-jétől IX. 30-ig munkaszüneti napokon 
47. Dömsöd, vasútáll. elágazás 18:02 Budapest, Népliget 19:28 01:26 660 BKSZ III. 31-ig és X. 1-jétől munkaszüneti napokon
48. Dömsöd, vasútáll. elágazás 18:02 Budapest, Népliget 19:18 01:16 660 BKSZ IV. 1-jétől IX. 30-ig munkaszüneti napokon 
49. Dömsöd, vasútáll. elágazás 18:10 Budapest, Népliget 19:20 01:10 helyközi busz mindennap 
50. Dömsöd, vasútáll. elágazás 18:45 Budapest, Népliget 19:45 01:00 helyközi busz hetek első munkanapját megelőző napokon 
51. Dömsöd, vasútáll. elágazás 19:01 Budapest, Népliget 20:51 01:50 660 BKSZ szabadnapokon 
52. Dömsöd, vasútáll. elágazás 19:02 Budapest, Népliget 20:05 01:03 helyközi busz munkaszüneti napokon 
53. Dömsöd, vasútáll. elágazás 19:20 Budapest, Népliget 20:20 01:00 helyközi busz munkaszüneti napok kivételével naponta 
54. Dömsöd, vasútáll. elágazás 19:20 Budapest, Népliget 20:30 01:10 helyközi busz VI.1-től VIII.31-ig szabad-, munkaszün. napokon 
55. Dömsöd, vasútáll. elágazás 19:32 Budapest, Népliget 20:48 01:16 660 BKSZ munkanap 
56. Dömsöd, vasútáll. elágazás 19:34 Budapest, Népliget 20:30 00:56 helyközi busz munkaszüneti napokon 
57. Dömsöd, vasútáll. elágazás 19:45 Budapest, Népliget 20:55 01:10 helyközi busz a hetek első munkanapját megelőző

munkaszüneti napokon 
58. Dömsöd, vasútáll. elágazás 20:11 Budapest, Népliget 21:31 01:20 660 BKSZ munkanap
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TTTT AAAA LLLL ÁÁÁÁ LLLL TTTT AAAA MMMM     EEEE GGGG YYYY     KKKK ÉÉÉÉ PPPP EEEE TTTT
Id. Sáfrán József bocsátotta rendelkezésünkre a témájában most aktuális szüreti mulatságokról készült felvételeket.

A fotót 1935-ben Kónya Miklós készítette.
A dobos és a krampuszok ismeretlenek.

Álló sor: Sass Gyula; Rajkó József; Túri József; Horváth Imre; ismeretlen; ismeretlen; Szűcs Lajos; 
és az utolsó három személy ismeretlen.

Ülnek: Bárány Emília (Sass Gyuláné); Földvári Zsófia (Laczi Bálintné); Takács Ilonka (Bődi Imréné); Kovács Eszter
(Túri Józsefné); Túri Borbála; Takács Krisztina (Sáfrán Józsefné); Sáfrán József; ismeretlen; ismeretlen; Katona Julianna;

Takács Margit (Doroszlay Lászlóné)

Ez a felvétel 1983-ban készült, a
volt Gazdakör épületében.

A gazdagon díszített „szőlőskertet”
őrzik és vigyázzák a csőszleányok, 

csőszlegények.
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A felvétel az 1993-as szüreti
felvonulást örökítette meg.

A szépen felöltözött fiatalok
össztánchoz készülődnek Dabon

(a „Csöpi-bolt” előtti
útkereszteződésben).

Ugyancsak az 1993-as felvonulás.

A fogatot Földvári László hajtja.

Mellette a kisdobos:
ifj. Dobos György.

A mögötte levő pónifogatot, mely a
menetet színesíti, id. Sáfrán József

hajtja. 

A felvétel 1988-ban készült.

A gazdagon feldíszített pónifogatot 
id. Sáfrán József hajtja.

A kikiáltó kisdobos, aki a fogaton áll:
ifj. Dobos György.

A fényképeket köszönjük, és kérjük,
hogy a továbbiakban is osszák meg a döm-
södi olvasóközönséggel az érdekesnek vélt
fotográfiákat, hogy azokat a Hírnök hasáb-
jain leközölhessük.

-V.I.-



Ok tó ber hó nap az em lé ke zé sé.
1849. ok tó ber 06. a Ti zen há rom Ara di

Vértanú  ki vég zé sé nek nap ja.
1956. ok tó ber 23., For ra da lom és Sza -

bad ság harc.
Ok tó ber hó nap leg vé gén ha lot tak

nap já ra ké szü lőd ve fel ke res sük el hunyt
sze ret te ink nyug he lyét.

Az élők fel ada ta, hogy nem ze dék ről
nem ze dék re to vábbad ják az ese mé nyek
üze ne tét, lé nye gét.

1956. ok tó ber 23-a kap csán há rom
írást ol vas hat nak most a Hír nök ha sáb -
ja in, hogy ki nek mit je lent ez a meg em -
lé ke zés, ki ho gyan él te át, il let ve ho gyan
lett az ese mé nyek ál do za ta.

Val lo má sok 56-ról
Bu dai Ignácné Tassi Julianna (52 éves)

nagybátyjára emlékezve
Nagy bá tyám, Ma gyar Pál Dömsödön

szü le tett 1920. ok tó ber 19-én, és 1956.
no vem ber 10-én 22 óra kor a cse pe li kór -
ház ban hunyt el há bo rús sé rü lés kö vet -
kez té ben. Cse pe len la kott fe le sé gé vel és
két kis gyer me ké vel az idő tájt, ami kor a
for ra da lom el kez dő dött. A cse pe li gyár -
ban dol go zott. Azon a bi zo nyos na pon,
no vem ber 9-én a mun ka hely ük ről is ha -
ma rabb el en ged ték a mun ká so kat, mert
már szól tak a szi ré nák, lö vé sek hal lat -
szot tak és tö me gek vo nul tak az ut cán. Ő
hol az egyik, hol a má sik cso port hoz csa -
pó dott, hogy véd je az éle tét. Ugyan órák -
ba telt, de még is ép ség ben ha za ér ke zett.
Mi vel a hely zet egy re job ban el dur vul ni
lát szott, ezért a két gyer me két, az öt éves
lá nyát és a két és fél éves fi át sze ret te
vol na ki me ne kí te ni a ház ból és a szom -
széd ház pin cé jé ben biz ton ság ba he lyez -
ni. Ké zen fog ta őket és el in dul tak, de alig
pár lé pést tet tek meg az ut cán, ami kor
pus kát sze gez tek rá és le lőt ték. Egy jó
szom széd ja vet te ész re hogy mi tör tént, ő
volt aki a két gyer me ket ma gá hoz vet te,
míg a ki csik édes any ja ha za ért, nagy bá -
tyá mat pe dig a töb bi se be sült tel együtt
kór ház ba szál lí tot ták.

A kór ház ban bor zasz tó ál la po tok ural -
kod tak, ne ki már csak a fo lyo són egy
mat ra con ju tott hely. Ad dig ra a test vé rei
(akik szin tén Cse pe len lak tak) is tu do -

mást sze rez tek a tör tén tek ről, és bár
nagy ne héz sé gek árán, de si ke rült be jut -
ni uk hoz zá a kór ház ba. Ugyan ve le már
nem tud tak be szél ni, de ők lát ták él ve
utol já ra, ugyan is 22 óra kor be le halt a sé -
rü lé se i be.

Az ak ko ri bor zasz tó ál la po tok ra jel lem -
ző, hogy an  nyi volt az el hunyt, hogy a
holt tes te ket csak egy más te te jé re do bál -
ták a kór ház ban, an nak re mé nyé ben, hogy
ha ja vul a hely zet, tö meg sír ba he lye zik
őket. De a csa lád ezt nem sze ret te vol na.
A cse pe li gyár ból, nagy bá tyám mun ka he -
lyé ről kap tak desz ká kat, a test vé re és a
só go ra ezek ből a desz kák ból csi nált sa ját
ke zé vel ko por sót. Eb be he lyez ték be le, és
az éj lep le alatt egy két ke re kű kis ko csin
ki húz ták a kór ház ból a cse pe li te me tő ház -
ba. Ami kor vé ge lett a for ra da lom nak,
csak ak kor tud ták el te met ni.

A szü lei itt Dömsödön sem mit nem
tud tak ezek ről az ese mé nyek ről, csak ak -
kor ju tott tu do má suk ra hogy mi tör tént,
ami kor már sza ba don le he tett köz le ked -
ni, és a má sik két gyer me kük, aki szin tén
Cse pe len la kott, ha za tu dott lá to gat ni
hoz zá juk Dömsödre és el mond ta ne kik a
tör tén te ket. Ők szin te ös  sze rop pan tak a
hír hal la tán és azon nal el in dul tak a fi uk
sír já hoz.

Nagy bá tyám két pi ci gyer me ket ha -
gyott ár ván, és itt ma radt utá na a fáj da -
lom, amit a csa lád na gyon ne he zen tu dott
fel dol goz ni. Ne ve sze re pel a cse pe li te -
me tő ház már vány táb lá ján, ame lyet a hő -
sök em lé ké re emel tek.

Bazsonyi Arany (83 éves)
Az is mert kór há zi za jok tól kü lön bö -

zött min den bel ső és kül ső hang. A Ró -
kus kór ház Rá kó czi út fe lé né ző ab la kai
or go na bil len tyűk egy más után já ban meg-
nyíl tak. Oda tó dul tak a né mi leg já ró ké -
pes há ló in ge sek ki te kin te ni. Lenn az út
meg telt vé get nem érő so rok örö mé vel.
Jöt tek, egy re jöt tek a rá di ó hoz irá nyul -
tan. Lo bo gók lomb já val, szív ből sza -
kadt da lok száll tá tól fel ra gyo gott a le -
ve gő is. A be teg tes tek gyen ge sé gét, ja -
ját meg ál dot ta az em ber so ka ság. Szár -
nyas me ne te lés sel. Ölel ke zett a sze mé -
lyes kö zös sel.

(Ben nem ó al má ri um fi ók ja ki nyílt.
Rü gye ző gal  lyak, arany ló ágak csip kéz -

ték a völgy ben épült há zak ud va rát, a
domb te tőn ma ga so dó is ko lát, temp lo mot,
te me tőt.

Fe ke te csiz más posz tó ru hás fér fi ak, le -
gé nyek áll tak sor fa lat. Előt tük as  szo -
nyok, pil lés me nyecs kék, pánt li kás nagy -
lány ok csok ra. Ün nep lő se lyem, bár sony.
Le fe lé for dí tott dí szes tu li pá nok. Is ko lás -
cso port sor já zott a  do bo gó előtt. A fi úk
sö tét ben, a lá nyok fe hér ru há ban zöld kö -
tény ké vel. Ma da ras ra, vi rá gos ra hím zett
pi ros mel lény ké ken ra gyog tak a gyön -
gyök, flit te rek. Sze gény vagy jobb mó dú
egy ka réj ban. Úgy ahogy egy föld ad ta
mind nyá juk ke nye rét. Dol gos éle tük
gyü möl csei: gye re ke ik, szen ve dés, öröm,
meg holt őse ik mind je len vol tak. Gyulaj.
Már ci us 15. Pi ros-fe hér-zöld zász ló ink
alatt a ta va szi szél rit ka szép vi rá go kat
nyi tott: Sza bad sá got, Him nuszt, Szó za -
tot. Fi ó kunk gaz dag kincs tá ra könny től
gyön gyös, öröm től szi vár vá nyos, bá nat -
tól ko szo rús.)

Pezs gett a lég a Rá kó czi úton. Szü net
nél kü li moz gás. Fal vak küld ték te her au -
tó val az élel met a vá ros nak. – Édes apám
így lá to ga tott meg a kór ház fe lé ka nya ro -
dó jár mű vel. – 

Az idő nem óra sze rint járt. Mér he tet -
len né tá gult ko ro ná ján a je lek, fe ke te fol -
tok tü ne dez tek fel. Mo raj ló, pat to gó,
dön gő fegy ve res zaj tör te szét az em ber -
han go kat, harc kez dő dött, vér rel. Egy fi -
a tal lány meg sé rült a rá di ó nál. Ő volt az
el ső se be sül tünk. Kór ter münk fa lát a tér -
ről át lőt ték. Éj jel a mű tő ka pott ta lá la tot.
Be te gek ván szo rog tak a fo lyo só kon, sze -
nes pin cé ig le-fel. A Rá kó czi úton a há -
zak fa lát, ár kád ja it szag gat ták csont váz zá
a szün te len dü bör gő tan kok. Es té re kel ve
gyá szo ló gyer tyák fé nye je lent meg a
rom fa lak kö zött. Be zárt ab la ko kon át, be -
csu kott szem mel is lát tuk.

Édes apá mat éve kig „ün ne pek” tá ján
Dom bó vár ra vit ték „őriz ni a bé két” tő le
és a meg je lölt em be rek től. Édes anyám
járt ba tyu val a ke rí tés hez. Test vé rem a
sze ge di „Csil la got” kap ta meg ne ve zet len
idő re. Sok min dent tet tek ve lünk. 

A hár tya vé kony bő rű lé lek hez kö ze -
lebb ke rül ni 56-nak sem ada tott köny  -
nyebb út, mint volt min den tisz ta, mély
esz mé nek a nem zet éle té ben. (Az al má ri -
u mok tit kai rej tőz kö dők.)
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Kö zel negy ven al ko tás ban gyö nyör köd het tek
mind azok, akik a szí ves in vi tá lás nak en ged ve,
szep tem ber 11-én va sár nap el lá to gat tak a re for -
má tus gyü le ke zet nagy ter mé ben meg ren de zett
tár lat meg nyi tó já ra.

Ab ból az al ka lom ból gyűj töt tük ös  sze a fest mé -
nye ket, hogy 2001 szep tem be ré ben ép pen tíz éve
nyílt meg Dömsödön a kép tár. Bazsonyi Arany és
Vecsési Sán dor nagy lel kű ségük s a te le pü lés irán ti
tisz te le tük je lé ül ado má nyoz ták Dömsödnek mű vé -
sze tük re me ke it. Az itt élők höz va ló kö tő dé sük,
kap cso la tuk szá mos nyo mot ha gyott a fa lu éle té -
ben. Ezek a „nyo mok” a pol gár mes te ri hi va tal ban,
az is ko lá ban, OMK-ban is meg te kint he tők, de ott -
ho na ink ba is me leg sé get, sze re te tet csem pész nek.

A ki ál lí tás meg szer ve zé sét az imént em lí tett
té nyek is me re té ben kezd tem meg, és öröm mel
mond ha tom, hogy lel ki is me re tes, be csü le tes em -
be rek kap cso lód tak be fo lya ma to san eb be a fe le -
lős ség tel jes mun ká ba. A meg szó lí tot tak mo so -
lyog va, ön zet le nül vet ték ki ré szü ket a fel adat
tel je sí té sé ből.

A ki ál lí tás két hé ten át volt lá to gat ha tó. Né -
hány óvo dás cso port és is ko lás osz tály is meg te -
kin tet te a fest mé nye ket.

A két al ko tó mun ká it kü lön hely iség ben he lyez -
tük el, me lyek így egy-egy egy sé get ké pez tek.

Az al ko tá sok jel lem ző en ma gu kon vi sel ték a
mű vé szek jel leg ze tes ké pi vi lá gát. Sán dor bá csi
ré gi há zai, táj ké pei lát tán sok dömsödi em lék vil -
lant fel a szem lé lők ben. Aran ka né ni ki ál lí tott
mun ká i nak kö zép pont já ban a gyer me kek, gyer -
mek ko ri él mé nyek és a hit állt.

A temp lom mind két mű vész al ko tá sai közt je -
len van, lá tás mód juk más-más meg je le ní tés ben
áb rá zol ja azt.

Az itt ki ál lí tott fest mé nyek egye di sé gét emel -
te, hogy olyan ké pek ke rül tek egy más mel lé, me -
lye ket tu laj do no sa ik csak er re az al ka lom ra bo -
csá tot tak ren del ke zé sünk re.

A meg nyi tó ün nep sé gen Sán dor bá csi sze mé -
lye sen is részt vett. Itt al ka lom nyílt ar ra, hogy
ked ves is me rő sei, ba rá tai kö szönt sék Őt.

A fa lu ne vé ben há lás szív vel meg kö szön jük a
mű vész há zas pár nak, hogy ilyen „gaz dag kép tár
őr zői” le he tünk! 

Ugyan csak kö szö net tel tar to zunk mind azok -
nak, akik a ju bi le u mi tár lat meg szer ve zé sé ben,
lét re ho zá sá ban ön zet le nül se gít sé günk re vol tak!

-V.I.-
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Az Igaz Szót, Tet tet, Mű vé sze tet, az
Élet Va lós Ké pé nek Meg mu ta tá sát min -
den idők ben fél re ve ze tő ha mis ság, ál ca,
ha ta lom nyom ja, nyo mo rít ja. Az igaz tör -
té nel met a meg érin tet tek hor doz zák. Eh -
hez az egész élet kell. Így gon do lom én.

Bödő Mi hály (84 éves)
1956 szer te a nagy vi lág ban Ma gyar or -

szág te kin té lyét és be csü le tét fé nye zi!
Aki nek ha son ló an meg sár gult ke reszt -

le ve le van mint ne kem, em lé ke zik a II.
vi lág há bo rú bor zal ma i ra, a vé gén azt hit -
tük, hogy itt a Bé ke és ez után ne künk da -
lol a ma dár és ma gunk in téz het jük a sa ját
sor sun kat. Azon ban a vi lág nagy URAI:
Roosevelt, Churchill és Sztá lin Jal tán
olyan hur kot tet tek a nya kunk ra, ami
egyen lő volt a rab szol ga ság gal. Sztá lin
Moszk vá ból irá nyí tot ta Ha zánk min den
te vé keny sé gét.

A szá munk ra ide gen és nemkívánt
hely ze tben a job bí tó szán dé kú ak ko ri po -
li ti ku sa ink, pl. Nagy Im re 1953-ban már
ki har col ták a kis ipar és kis ke res ke de lem
en ge dé lye zé sét, de még or szá go san sok
te kin tet ben igen nagy volt az elé ge det -
len ség.

Hány szor hal lot tuk még Rá ko si hí ve i -
től is, hogy: „Én nem ilyen lo vat akar -
tam!”.

Az osz tály ide gen ség, a ku lá ko zás, a
pad lást le söp rő in téz ke dé sek mind-
mind,  Pe tő fi vi lág sza bad sá got óhaj tó
sza vai: „És mi még is lán cot hor-
dunk…”,  ele ven hús ba mar ko ló na pon -
ta je lent ke ző sé rel mek ve zet tek az if jú -
ság, az ér tel mi ség és az egy sze rűbb jó -
aka ra tú em be rek for ra dal má hoz. Ami
ugyan győ ze lem mel vég ző dött, de a
szov jet ha ta lom túl erő vel el ti por ta, s
egy ke gyet le nül szo mo rú idő szak után
(a leg vi dá mabb barakk ide je alatt is) az
él te tő erőt az 1956. ok tó ber 23-a ad ta
min den igaz Ma gyar szá má ra.

És egy szer csak el jött az idő!
Mi u tán hit ben élő em ber va gyok „Lát -

ta Is ten az ín sé get és küldé a segít-
séget…” Egy orosz em ber sze mé lyé ben,
aki nem csak po li ti kus ként, ha nem em -
ber ként is mer te fel, hogy a vi lág már
mást akar: őt Gor ba csov nak hív ták. Az ő
ér de me is, hogy ma már va ló ban sza ba -
don és ma gunk dönt he tünk és vá laszt ha -
tunk: Is ten ál dot ta drá ga Ma gyar ha -
zánk ban!

S mint hogy a kér dés ar ra irá nyult,
hogy – Mit je lent ne kem 1956? Min den -
kép pen az 1848-as Pe tő fi és a már ci u si
if jak ál tal ki har colt vi lág sza bad sá got!

Jubileumi kiállítás a Dömsödi
Gyülekezeti Ház Nagytermében
– Tíz éve nyílt meg a Bazsonyi–Vecsési képtár –
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„Oh Is ten, ál líts hely re min ket, és vi lá gol tasd a
te or cá dat, hogy meg sza ba dul junk.” (Zsolt 80,4)

Ezek ben a na pok ban a pro tes táns vi lág ban min -
de nütt meg em lé kez nek a re for má ci ó ról. Sőt újab -
ban még ka to li kus kö rök ben is, mi vel hogy a ka to -
li kus egy ház is olyan egy ház zá vált, amely ben ép -
pen nap ja ink ban is mély re ha tó re for má ci ós fo lya -
ma tok men nek vég be. Meg kell val la nunk, hogy
eb ben a te kin tet ben most meg előz nek ben nün ket.
Azt kell mon da nunk, hogy most ők az elő re ha la -
dók, mi meg a ma ra di ak.

Már eb ből a be ve ze tés ből is lát hat juk, hogy a
XVI. szá zad be li re for má ció nem volt egye dül ál ló
ese mény Is ten nép ének a tör té ne té ben. Ezt meg -
elő ző en is vol tak olyan moz gal mak, ame lyek vál -
toz tat ni kí ván tak az egy ház éle tén. De már az
Ószö vet ség ben is ta lál ko zunk re for má ci ós tö rek -
vé sek kel. Ilyen volt Jósiás ki rály in téz ke dé se, ami -
vel hely re ál lí tot ta a szö vet sé get és az is ten tisz te le -
tet. (2Kir 22-23)

Alap igénk egy olyan imád sá got fog lal ma gá -
ban, amely ben meg ren dí tő mó don szó lal meg a
vá gya ko zás a re for má ció után. Itt ezt hely re ál lí tás -
nak ne ve zi az ige (az új for dí tás ban meg újí tás nak).
Ez zel mind járt vá laszt is ka punk ar ra a kér dés re,
hogy tu laj don kép pen mi a re for má ció lé nye ge? A
hely re ál lí tás, a meg újí tás.

1. Min den re for má ció ez zel a vá gya ko zás sal,
kí ván ság gal kez dő dik. Ez vi szont at tól függ, ho -
gyan lát ja ma gát a Krisz tus egy há za, il let ve gyü le -
ke ze te. Van nak olyan kö zös sé gek, ame lyek úgy
ér zik, hogy ná luk min den tö ké le te sen rend ben
van, sem mi fé le vál to zás ra nincs szük ség. Ilyen
volt a Je le né sek köny vé ben sze rep lő laodiceai
gyü le ke zet, amely úgy gon dol ta, hogy „gaz dag
va gyok, meg gaz da god tam, és nincs szük sé gem
sem mi re”. (Jel 3,17)

De az egyé ni hí vő élet ben is elő for dul ez az ön -
ma gá val be telt gő gös lel kü let. Van nak akik egy -
szer meg tér tek, s ez zel min dent el in té zett nek vél -
nek. Az óta nem csi nál nak mást, mint pi hen nek ba -
bér ja i kon. Ahogy a XVI. szá zad be li nagy re for má -
ció örö kö sei kö zül is né mely egy ház csak ün ne pel -
ni tud ja Lu thert és Kál vint anél kül, hogy ma is ko -
mo lyan ven nék ta ní tá sa i kat. Ta lán mon da nom
sem kell, hogy az ilyen ke gyes em lé ke zés ből ál ló
hit már nem ne vez he tő élő hit nek. Az em lé ke zés
ko szo rúi min dig ha lál ra em lé kez tet nek.

2. Is mét lem te hát: a re for má ció min dig a meg -
úju lás vá gyá ból szü le tik. A meg úju lás vá gya pe dig
min dig ott éb red fel, ahol Is ten né pe rá döb ben el -
esett és meg rom lott ál la po tá ra. Rá esz mél ar ra a
kü lönb ség re, amely a kel lő és a va ló kö zött van.

Egy éb re dé si lel ki pász tor ral tör tént meg a kö -
vet ke ző eset. No ha gyü le ke ze té ben szép mun ka
folyt és volt is lel ki éb re dés, még is pa nasz ko dott.
Ezen né me lyek meg bot rán koz tak. Ő azon ban így
szólt: Nem va gyok há lát lan azért, ami van, de én a
gyü le ke ze tem ál la po tát a bib li ai kí vá nal mak hoz
mé rem és nem más gyü le ke ze tek hez.

Ez a he lyes ál lás pont egyé ni éle tünk re néz ve is.

Nem egy má sik ke resz tyén em ber hez – esetleg ép -
pen vis  sza esett hí vő höz – kell mér nünk ma gun kat,
ha nem ah hoz az igény hez, ame lyet az Úr tá maszt
az ő kö ve tő i vel szem ben. A tör pék kö zött a gyer -
mek is óri ás. Vi szont azo kat, akik új já szü let tek Is -
ten igé je és Szent lel ke ál tal, nem a lel ki tör pék, ha -
nem a szen tek kö zös sé gé be hív ta el az Úr.

Mind ezt nem ké pes meg lát ni és meg ér te ni a ke -
resz tyén em ber ön ma gá ban és ön ma gá tól. Eh hez
men  nyei vi lá gos ság ra van szük sé ge. Ezért kö nyö -
rög így a zsol tár író: vi lá gol tasd a te or cá dat! Sem -
mi re sincs Is ten nép ének olyan nagy szük sé ge,
mint a Szent lé lek vi lá gos sá gá ra. Nél kü le nem csak
azt nem tud juk, hogy ki cso da az Is ten, ha nem ön -
ma gunk kal sem va gyunk tisz tá ban.

3. Ha a Lé lek vi lá gos sá gá ba ke rül az em ber, ak -
kor to vább kell men nie a „di ag nó zis nál”, va gyis
bű ne i nek és gyen ge sé ge i nek a meg ál la pí tá sá nál. A
Szent lé lek a bűn tu dat tól a bűn bá na tig kí ván el ve -
zet ni ben nün ket. Mert igaz ugyan, hogy min den
rom lás nak vég ső oka a Sá tán kí sér té se i ben és tá -
ma dá sa i ban rej lik, de a fe le lős ség alól nem búj ha -
tunk ki. Ezért ol vas suk a gyü le ke ze tek nek szó ló le -
ve lek ben: „de az a pa na szom el le ned”. (Jel 2,4 stb.)

Sok szor meg tör té nik, hogy az egy ház tag jai úgy
kri ti zál ják a ve ze tő ket, mint ha az egy ház nem tag -
ja i ból áll na, va gyis nem ép pen őbe lő lük, s mint ha
ők sem mi vel sem já rul tak vol na hoz zá a kö zös ség
nyo mo rú sá gá hoz. Egy szer meg kér dez tek va la kit,
aki egye ne sen gya láz ta sa ját gyü le ke ze tét: Csak
szi dal maz ni tu dod egy ház adat, vagy sír ni is tudsz
azért, hogy olyan, ami lyen? Az egy ház tör té ne lem
ta nú sá ga az, hogy iga zi meg úju lás csak ott tör té nik
meg, ahol előbb a bűn bá nat kön  nye i ben meg tisz -
tul nak a szí vek.

4. De te gyük fel a kér dést: mi is az iga zi meg -
úju lás? A zsol tár író azért kö nyö rög, hogy Is ten vi -
lá gol tas sa or cá ját, az új for dí tás sze rint: „Ra gyog -
tasd ránk or cá dat”. Az Is ten or cá já nak a fé nyé be
ke rül ni azt je len ti, hogy meg lát ni Is ten di cső sé gét,
meg is mer ni Őt és kö zös ség be ke rül ni ve le. A meg -
úju lás sze mé lyes do log, az Is ten nel va ló sze mé -
lyes kap cso lat meg úju lá sa és meg erő sö dé se. Min -
den rom lás egy há zi és egyé ni éle tünk ben az zal
kez dő dik, hogy meg sza kad az élő kö zös sé günk Is -
ten nel, és min den meg úju lás az zal in dul meg,
hogy hely re áll a ve le va ló kö zös sé günk.

Ami kor meg ta lál juk Is tent, vagy pon to sab ban
szól va Is ten új ra meg ta lál min ket. ak kor ez az zal
foly ta tó dik, hogy he lyünk re is ál lít ben nün ket. Ez -
alatt azt ér tem, hogy meg mu tat ja ne künk, hol a he -
lyünk, mit kell csi nál nunk, mi lyen vál to zá so kat
kell vég re haj ta nunk kül ső dol ga ink ban is. A meg -
úju lás nak ezt a ré szét szok tuk re for má ci ó nak ne -
vez ni, míg az előb bit, az Is ten nel va ló kö zös ség
meg úju lá sát ne vez zük éb re dés nek. Az iga zi re for -
má ci ó ban azon ban mind a ket tő ben ne van. Jé zus
ezt az új bor és az új töm lő ha son la tá ban szem lél -
tet te. Ha az egy ház csak kül ső ke re te i ben, szer ve -
ze té ben újul meg, ak kor lé nye gé ben vé ve nem tör -
té nik iga zi meg úju lás. De ha csak lel ki leg újul

meg, va gyis csak éb re dés tör té nik, az sem je lent
tel jes hely re ál lí tást, mert szét sza kít ja a kül ső ke re -
te ket, mint az új bor a ré gi töm lő ket. Azért volt a
XVI. szá zad be li re for má ció iga zi és nagy re for má -
ció, mert éb re dés is, és kül ső meg úju lás is volt.

5. Az iga zi re for má ció azon ban nem csak bel ső
és kül ső val lá si meg úju lást je lent, ha nem er köl csit
is. Azért vá lasz tom szét a ket tőt, mert a zsol tár író is
szét vá laszt ja. „Ál líts hely re min ket... hogy meg -
sza ba dul junk.” Tu laj don kép pen ez a meg úju lás
vég ső cél ja: meg sza ba dul ni az ör dög és a bűn min -
den ha tal ma alól és szol gál ni az élő Is ten nek. Pál
apos tol ezt így fe je zi ki: „Há lát ad ván az Atyá -
nak... aki meg sza ba dí tott min ket a sö tét ség ha tal -
má ból és átalvitt min ket az Ő sze rel mes Fi á nak or -
szá gá ba.” (Kol 1,12-13)

A XVI. szá za di re for má ci ót is úgy tart juk szá -
mon, hogy az nem csak val lá si, ha nem er köl csi
meg úju lást is je len tett az egész ma gyar nép nek.
Nél kü le nem bír tuk vol na ki a tö rök hó dolt sá got.
Most új ra na gyon ránk fér ne egy ilyen mély re ha tó
er köl csi meg úju lás.

6. Ha ért jük az igét, ak kor már az ed di gi ek ből is
meg ért het tük, hogy ilyen mély re ha tó és át fo gó
meg úju lást csak Is ten ad hat ne künk az ő ke gyel -
mé ből. S hogy új ra nagy szük sé günk van egy ala -
pos és nagy sza bá sú re for má ci ó ra, ar ról azért nem
be szél tem kü lön, mert úgy gon do lom, hogy ezt
mind nyá jan tud juk és vall juk.

Csak azt kell meg ér te nünk még, hogy min den
re for má ció raj tunk és ve lünk kez dő dik. Ha ké szek
va gyunk azt mon da ni: Uram, kezdd el raj tam!

Sza bó Im re (†2011)

Keresztyén élet
Állíts helyre minket

Temetõi istentiszteletek
2011. október 30-án vasárnap délután:

2 óra: katolikus temető
3 óra: dömsödi református temető

4 óra: dabi temető

Reformáció ünnepén,
2011. október 31-én hétfőn délután 

5 órakor ünnepi istentisztelet
a Dömsöd-Nagytemplomi

Gyülekezeti Ház Nagytermében.

Lejárt sírhelyek
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 vók hoz zá tar to zó i nak
fi gyel mét, hogy az 1986-ban ill. az előtt

meg vál tott és még ed dig új ra nem 
vál tott sír he lyek 2011. 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 Döm-
söd, Pe tő fi tér 7.). Tel.: 06-24-434-477.

Az Egy ház köz ség Pres bi té ri u ma
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Templomfelújítás
A Szabadság úton haladva az arra járónak szembetűnik a református templom szépülése.
Mint ahogy szeptemberben már említettem, egy sikeres 2009-es leaderes pályázat kapcsán

vette kezdetét a felújítási folyamat. Hosszú szervezés és kitartó munka eredménye ez a változás.
Amint olvashatták az előző számban, a pályázatban nemcsak a külső tatarozás, hanem a temp -
lomkert rendezése és a kovácsoltvas kerítés festése is benne foglaltatik. A gyülekezet tagjai
kétkezi munkával is segédkeznek a kerítés rendbetételében. Szeptember közepétől szinte min-
dennapos, hogy egy kisebb vagy nagyobb csoport lelkészeinkkel az élen próbálja a régi festéket
eltávolítani a kerítésről. Ez egy példás összefogás! A kétkezi munkás ember, az értelmiségi, a vál-
lalkozó, az iskolások és zömében idős nyugdíjas emberek napról napra ragadnak drótkefét,
kaparóeszközöket, kis gázégőket, hogy a hosszú évtizedek óta felvitt festékréteget eltávolítsák a
vaskerítésről. 

Az 1967 óta műemlékké nyilvánított templomon az elvégzendő munkákat a műemlékhivatal
szigorúan nyomon követi. Ennek köszönhetően a bejárati ajtók kőkerete  restaurálásra kerül.

Az összefogás, a tenniakarás legyen példa mindannyiónk számára! -V.I.-

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,

akik

CSEHI SÁNDORT

utolsó útjára elkísérték, fájdalmunkban
osztoztak, sírjára a kegyelet virágait elhe-
lyezték. 

Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,

akik

NAGY SÁNDOR

temetésén részt vettek, fájdalmunkban
velünk osztoztak.

Gyászoló család

Eltávozott…
(Em lé ke zés 

Cse hi Sán dor ra)
Egy fa lu kö zös ség sok fé le em ber tí -

pust mond hat ma gá é nak. Van nak akik
irá nyí ta nak, akik ne vel nek, akik dol -
goz nak és akik nem. Ez a sok szí nű ség
egy egé szet al kot, mely nek mind any  -
nyi an ap ró fo gas ke re kei va gyunk. Ha
va la mi mi att ki tö rik egy-egy fo ga a
ke rék nek, ak kor az bi zony meg akad.

Cse hi Sán dor hir te len tá vo zá sá val is
meg akadt va la mi! Szin te ész re vét le nül
tet te a dol gát, kö te les sé gét, a kö zös ség
ér de ké ben is. Ter mé sze tes volt mind -
an  nyi unk szá má ra, hogy a szü re ti fel -
vo nu lá son min dig részt vett. Lo va it
gyak ran já rat ta a fa lu ban. Sze líd sé -
gük nek kö szön he tő en eze ken a de rűs
al kal ma kon ki csik és na gyok bát ran
ül het tek fel lovaskocsijára.

Éle tünk szo mo rú ve le já ró ja, ami kor
ked ves sze ret tünk el tá vo zik kö zü lünk.
Cse hi Sán dor több száz te me té sen vett
részt. Fe gyel me zett lo vai oly sok szor
vit ték utol só út já ra az el huny ta kat.
Alá zat tal és mély együtt ér zés sel vál -
lal ta fel ezt a ke gye le ti fel ada tot.

Há lás szív vel em lé ke zünk min den
szol gá la tá ra, amit a fa lu kö zös sé gé ért
vég zett.

Hir te len tá vo zá sa mindannyiónkat
meg döb ben tett, el gon dol kod ta tott.

Meg akadt a fogaskerék…          
-V.I.-
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Dömsöd el ső íz ben re giszt rált az or szá gos
szin tű meg moz du lás ra, mely nek cél ja a ke vés bé
is mert vagy a nagy kö zön ség előtt zár va le vő
épü le tek in gye nes lá to ga tá sát biz to sí ta ni.

A mi te le pü lé sünk a Baj csy -Zsi linsz ky úton ál -
ló Pe tő fi Em lék mú ze um mal és a 2010-ben fel újí -
tott Pe tő fi Szü lői Há zzal ne ve zett be e prog ram ba.

A szer ve zők pla ká to kat, transz pa ren se ket, ki tű -
ző ket biz to sí tot tak, va la mint or szá gos szin ten rek -
lá moz ták a prog ram részt ve vő it (online, va la mint
a Pes ti Est kü lönszá má ban). A he lyi saj tó ban meg -
je le nő be ha ran go zó és is mer te tő íze lí tőt adott az
igény be ve he tő vál to za tos le he tő sé gek ből.

A Pe tő fi Em lék mú ze um a köl tő mun kás sá -
gát, dömsödi tar tóz ko dá sát kí sé ri vé gig, nép raj -
zi ki ál lí tás sal ki egé szít ve. A szom szé dos épü let -
ben Bazsonyi Arany és Vecsési Sán dor fes tő -
mű vész há zas pár al ko tá sa it be mu ta tó kép tár
vár ja a mű vé szet iránt ér dek lő dő ket.

A ta valy fel újí tott Pe tő fi Szü le i nek Há za szí -
nes kul tu rá lis pa let tá val vár ta a lá to ga tó kat. Az
épü let be lép ve dr. Szé kely Zsig mond köz sé gi
or vos ha gya té ká ból be ren de zett ren de lőt le he -
tett meg te kin te ni. A ki ál lí tá si anya got dr. Szé -
kely Anett (dr. Szé kely Zsig mond uno ká ja) ado -
má nyoz ta a Pe tő fi Mú ze um ré szé re.

Az idő sebb dömsödi em be rek nagy tisz te let tel
és sze re tet tel em le ge tik ked ves sé gét, ru gal mas sá -
gát és szak tu dá sát. A gyó gyí tást hi va tá sá nak te -
kin tet te, éj jel-nap pal a be te gek szol gá la tá ban állt.
Eb ben az ál do za tos el hi va tás ban test vér öc  cse,
Szé kely La jos kész ség gel, tü re lem mel se gí tet te,
hi szen ha men ni kel lett, szó nél kül fog ta be lo va i -
kat és ko csin vit te or vos test vér ét a be te gek hez.

Dr. Szé kely Zsig mond ak tív és lel ki is me re tes
mun ká já nak kö szön he tő, hogy Dömsödön

1937-ben lét re hoz ták az egész ség há zat, a há bo -
rú után a szü lő ott hont, a napköziotthonos óvo -
dát és a böl cső dét. Az 1940-es évek ben a le ven -
ték nek és ön kén te sek nek egész ség ügyi tan fo -
lya mo kat szer ve zett. A há bo rú alatt el ső se gély-
őr si be osz tást ké szí tett, a köz sé get ért lé gi tá ma -
dás, ele mi csa pás stb. ese té ben, azon nal. 

Szé les lá tó kör ének és el hi va tott sá gá nak kö -
szön he tő en ren de lő je kor sze rű be ren de zé sek kel
volt fel sze rel ve, mint pl. a tü dőt át vi lá gí tó Phi -
lips már ká jú rönt gen gép.

A csa lád kap cso lat ba hoz ha tó Pe tő fi Sán dor -
ral is. 1846-ban itt tar tóz ko dá sa alatt a köl tő
gyak ran lá to gat ta meg Szé kely Kár oly hely be li
rek tor ta ní tót. (Szé kely Kár oly dr. Szé kely Zsig -
mond köz sé gi or vos nak volt a nagy ap ja.)

Az Ezer Ma gyar Ház prog ram ke re té ben a Pe -
tő fi Szü le i nek Há za adott ott hont a kéz mű ves
fog lal ko zás nak is. En nek ke re té ben a csu hé fo -
nást gya ko rol hat ták az ér dek lő dők. Szi ta kö tők,
lo vacs kák, ma dár kák és más egyéb fi gu rák ké -
szül tek a csa lá di as han gu la tú, nyi tott mű hely ben.

Az épü let bel ső helyi sé gé ben ál ló kép ve tí tés
fo gad ta a lá to ga tó kat. Ré gi ar chív fel vé te lek, ré gi
ké pes lap ok se gít sé gé vel ele ve ní tet tük fel Döm-
söd te le pü lés min den nap ja it, ar cu la tát, tör té ne tét.

A ren dez vény meg va ló sí tá sá ban, le bo nyo lí tá -
sá ban ön zet len se gít sé get kap tam a fa lu kul tu rá -
lis éle té ért ten ni aka ró lel kes em be rek től. Ez úton
is meg kö szö nöm mun ká ju kat, hoz zá ál lá su kat!

A dr. Szé kely Zsig mond ha gya té ká ból be ren -
de zett ki ál lí tás, elő ze tes be je lent ke zés sel meg te -
kint he tő a Pe tő fi Em lék mú ze um nyit va tar tá si
ide jé ben (kedd, pén tek, szom bat 10-16-ig), tel.:
06-20-253-2589.

-V.I.-

Ingyenes lakossági
elektronikai 

hulladék gyûjtés 

A veszélyes hulladéknak számító, használa-
ton kívüli elektromos és elektronikai

eszközök, berendezések, valamint lemerült
akkumulátorok gyűjtése 

2011. október 15., 08.00 – 14.00 óráig,
helye: Petőfi téri parkoló – polgármesteri

hivatallal szemben.

A begyűjtés napján a begyűjtő pontra 
mindenki elhozhatja működésképtelen,

használaton kívüli, árammal, elemmel vagy
akkumulátorral működő eszközeit, 

berendezéseit, lemerült akkumulátorait! 
A háztartásokban sok veszélyesnek számító
hulladék is képződik, amelyeket nem szabad

a szemétgyűjtőbe dobni, ugyanakkor 
elszállításuk gondot okoz. 

Akadályozzuk meg, hogy valamelyik
árokparton, erdőszélen kössenek ki ezek a

berendezések, avatatlan kezek által 
szétszedve, súlyosan szennyezve a talajt, 
a bennük lévő nehézfémektől és egyéb

veszélyes kemikáliáktól.

Zöldjárat
November 16-án az üdülőövezetben,

november 17-18-án lakossági körzetben.Fotó: Vass

Kulturális Örökség
Napjai 2011

Ezer Magyar Ház Programsorozat
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Szü lettek:
Omiliák Zoltán – Dudás Hajnalka

DÁVID
Korsós Péter – Orosz Katalin

LINDA
Madarász András – Kudor Anikó

ANDRÁS és BENCE
Zsák Tamás – Fazekas Krisztina

LAURA
Szabó László – Szakos Éva

BALÁZS
Jónás László – Bozóki Mónika

VIVIEN

Házasságot kötöttek:
Ruskó-Hunyadi Viktor – Belovics Andrea

El huny tak:
Szűcs Istvánné Burai Magdolna Aranka 64 éves
Kátai Tibor 35 éves
Császár István 84 éves
Csehi Sándor 58 éves
Palkó Lászlóné Bánki Gabriella Irén 92 éves
Benkó Imréné Bús Piroska 65 éves
Büti Bálintné Pongrácz Éva 76 éves
Nagy Sándor 57 éves
Dániel András 74 éves
Kovács Mihály 77 éves
Gajda Sándor György 69 éves

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

Telefon: 06-24/434-393

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:  
A háziorvosok kéthetes váltásban látják el a II.
körzet betegeit saját rendelőjükben, saját ren-
delési idejükben az alábbiak szerint:
2011. okt. 16-ig: Dr. Ró kus falvy Syl via
2011. okt. 17-30. között: Dr. Szőnyi Alíz
2011. okt. 31-november 13. között: 
Dr. Ró kus falvy Syl via

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 

Ál lat or vo si ügye let
2011. október 15-16.

Ifj. Dr. Fábián Miklós
Kiskunlacháza, Báthory u. 8.
06-30-951-0507

2011. október 22-23.
Dr. Nagy Zoltán

Dömsöd, Kossuth L. u. 95.
06-20-934-7625

2011. október 29-30.
Dr. Vona Viktor

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

2011. november 5-6.
Dr. Bécsi László

Ráckeve, Ady E. u. 48.
06-20-924-2367

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

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

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 20.

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,
Markóné Zöldág Ágnes, 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

Ké szült 900 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

HHHHAAAA    BBBBAAAAJJJJ    VVVVAAAANNNN::::
defibrillátor

elérhetõsége a
Sion Security számán:

06-70-634-5434



20 XXI.  évfolyam  10.  szám

Szeptemberi kiállítások 
Jubileumi kiállítás a dömsödi gyülekezeti házban Ingyenes épületlátogató hétvége Dömsödön

dr. Hubert Ildikó
irodalomtörténész

Fotó: Fábián Ilona Fotó: Vass


