
Az előző írásaimban már előrevetítettem azt
a döntéskényszert, amely elengedhetetlen tele-
pülésünk további működtetéséhez. Nos, az ok-
tóberi soros testületi ülésen megszavaztuk azt
az intézkedéssorozatot, amely biztosítani fogja
Önkormányzatunk kötelező feladatainak finan-
szírozását. Még egyszer hangsúlyozom, a köte-
lező feladatot, ugyanis a jövő évben minden
olyan támogatást, olyan intézményfenntartást,
amely nem tartozik a kötelező feladataink közé,
le kell építenünk, ráadásul drasztikus módon. A
kötelező feladataink egy jelentős részét is úgy
tudjuk majd ellátni, hogy a tartalmi rész is csor-
bulni fog. A testületi ülés bevezetőjében azt
mondtam, hogy a rendszerváltás utáni történel-
münk egyik legfontosabb testületi ülése elé né-
zünk, és ezzel együtt a legszomorúbb elé. Nem
véletlenül mondtam ezt a jelzőt, mert már az el-
készített előterjesztésekből kitűnt, hogy a dönté-
seink bizony egzisztenciális következmények-

kel is járnak. Nem ez az első „karcsúsítási” pro-
gramunk az utóbbi hat évben, de eddig mindig
szem előtt tudtuk tartani azt a szempontot, hogy
mindent elvonhatunk, átcsoportosíthatunk,
megreformálhatunk, csak ezt úgy tegyük meg,
hogy munkahelyeket ne érintsen a megszorítás.
Szomorú, de ezt a célunkat most nem tudjuk tar-
tani. Az önkormányzati feladatok átalakításával
kapcsolatban finanszírozási, támogatási átalakí-
tásra is sor kerül az Állam részéről. Úgy gondo-
lom, hogy sokat mond az a tény, hogy a 2012-es
egymilliárdos költségvetésünk a következő esz-
tendőre szinte megfeleződik. Ez akkor is óriási
„érvágás” számunkra, ha tudjuk, hogy az okta-
tási feladatok állami vállalásával több százmilli-
ós kiadástól mentesülünk. Július végén elfogad-
ta az Országgyűlés a 2013-as költségvetés sa-
rokszámait. Azóta folyamatosan számolunk, fi-
gyelembe véve az önkormányzatokat érintő
módosító indítványokat is. Mára kialakult az az

előre prognosztizálható számhalmaz, amely a
megalapozott döntések meghozatalához min-
denképpen elengedhetetlen. Természetesen a
költségvetés végleges elfogadásáig még lehet a
saját tervezetünkben módosulás, pozitív és ne-
gatív irányba is, de nagy elmozdulás azért már
nem várható. Az első számítások a jövő évi be-
vételeink, illetve kiadásaink között közel két-
százmilliós különbséget eredményeztek. Egy-
részt az információk hiánya miatti pontatlan
számítások, másrészt a kiadási oldalon terve-
zett, nem kötelező feladatok finanszírozási ös-
szege a hiányunkat jelentősen visszaszorította,
egészen 135 millió forintig. Ez volt az az ösz-
szeg, amelyet képviselőkkel, közvetlen munka-
társakkal, intézményvezetőkkel le kell szoríta-
nunk egészen a nulla forintig. Ez azért szüksé-
ges, mert az önkormányzatok 2013. január 1-
jétől hiányt nem tervezhetnek, és hitelt is csak a
Kormány engedélyével vehetnek fel.

Ekkora összeg lefaragása – túl azon, hogy
nem könnyű feladat – szinte megrengeti önkor-
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mány za tunk ed dig ki ala kí tott ta ka ré kos, de sta -
bil mű kö dé sét. Nem tu dunk mást ten ni! Ha
nem hoz zuk meg a meg fe le lő in téz ke dé se ket,
ak kor el ke rül he tet len szá munk ra a csőd, a fi ze -
tés kép te len ség, amely nek egye nes kö vet kez -
mé nye egy adós ság ren de zé si el já rás. Va ló szí -
nű, hogy egy biz tos ki ren de lé se ön kor mány za -
tunk hoz az zal az ered mén  nyel jár na, hogy az
ál ta lunk ho zott meg szo rí tá sok hoz ké pest nagy -
ság ren dek kel na gyobb meg szo rí tást ké ne el vi -
sel nünk. 

Foly tat va az elő ző kép vi se lő-tes tü le tek ha -
gyo má nyát, kö rül te kin tő, nem pa zar ló gaz dál -
ko dást foly ta tunk je len leg is. Er re egy ér tel mű
bi zo nyí ték az, hogy nin csen ki fi ze tet len szám -
lánk, az ap róbb lik vi di tá si gon dun kon kí vül
min den pénz ügyi kö te le zett sé günk nek ele get
te szünk. Bár lát vá nyos fej lesz té se ket nem tu -
dunk fel mu tat ni, azért erőnk höz ké pest egy ki -
csit min dig hoz zá te szünk kom fort ér ze tünk ja -
ví tá sá hoz. Nem adó sí tot tuk el nagy köz sé gün -
ket, fo lyó szám la és be ru há zá si hi te le in ket ke -
zel he tő szin ten tar tot tuk. Ilyen kö rül mé nyek
kö zött ké szít jük elő a jö vő esz ten dőt. Az ön kor -
mány za ti át ala kí tá sok so rán – úgy tű nik – a ki -
sebb te le pü lé sek job ban jár nak, a ná lunk nál na -
gyob bak pe dig a nagy ság ren dek kel több adó -
be vé te le ik ből vi szony lag kön  nyeb ben pó tol ják
a ki esett ál la mi be vé te le ket. A mi kü lön bal sze -
ren csénk az, hogy Dömsödön nincs olyan
nagy sá gú vál lal ko zói ré teg, amely meg fi ze tett
adó já val je len tő sebb sze re pet vál lal na kö zös
fel ada ta ink ból. Csak pél da ként em lí tem tér sé -
günk két na gyobb te le pü lé sét. Mind ket tő la kó i -
nak szá ma mint egy más fél sze re se Dömsö dé -
nek. A be sze dett he lyi adó i nak mér té ke vi szont
há rom szo ro sa a mi énk nek, pe dig nincs há rom -
szor an  nyi fel ada tuk, mint ne künk van. Így az -
tán nem kény sze rül nek azok ra az in téz ke dé -
sek re, ame lyek re mi.

Az em lí tett in téz ke dés so ro zat nak két ös  sze -
te vő je van. Egyik a be vé te li ol dal, a má sik a ki -
adá si. Az elő ző je len tős nö ve lé se le he tet len fel -
adat. A kom mu ná lis adó öt ezer fo rint ról tíz ezer
fo rint ra eme lé se egy ki csi kis esz köz a hi ány
pót lá sá ra. Évek óta nem emel tük ezt az adó ne -
met, és je lez ni sze ret ném, hogy a ki vet he tő ma -
xi mum nak így is csak épp hogy át lép jük az 50
szá za lé kát. 

Mi vel a Par la ment ál tal el fo ga dott költ ség -
ve tés még ala kít hat a ki adá si ol da lunk egyen le -
gén, ezért a vég le ges, konk rét ha tá ro za to kat
csak ké sőbb kö zöl jük tel jes egé szé ben. Azért
né hány vár ha tó in téz ke dés ről már most írok. A
leg na gyobb fáj dal mam ra a ter ve zet kö zel húsz
mun ka hely meg szű né sé vel szá mol. Ezt meg -
ma gya ráz ni azok nak a csa lá dok nak, aki ket
érint, nem le het, és nem is pró bá lom meg. Itt
csak an  nyit ígér he tek meg, hogy nem ha gyunk
sen kit sem ma gá ra! A jegy ző úr ral ezért ke res -
tük meg hi va ta lá ban a Mun ka ügyi Hi va tal
igaz ga tó ját, és kér tük, hogy a leg rö vi debb időn

be lül, a mun ka nél kül ma radt dol go zó kat visz  -
sza hoz has suk a köz mun ka prog ram ke re té ben.
Ígé re tet kap tunk rá!

A kö te le ző fel ada ta ink kö zül a dömsödi kul -
tú ra és sport fi nan szí ro zás tel jes át ala kí tá sa
vár ha tó. Vo nat ko zik ez a mű ve lő dé si ház ra, a
könyv tár ra, a mú ze um ra, a sport csar nok ra, a
sport pá lyá ra és az itt tar tott ren dez vé nyek re.
Szá mí ta ni le het ar ra, hogy a het ven év fe let ti
egye dül ál lók kom mu ná lis díj ked vez mé nye i t
el tö röl jük. Ter vez zük a szo ci á lis el lá tá sok kö -
ré nek és ke re té nek je len tős csök ken té sét. Tel -
jes egé szé ben el von juk a köz al kal ma zot tak ét -
ke zé si utal vá nyát, fe lé re csök kent jük a költ -
ség té rí té se ket (az enyé met is). A Dömsödi Hír -
nök fi nan szí ro zá sa is vál to zik. A meg szo rí tás
érin ti a fő szer kesz tő tisz te let dí ját, il let ve fel -
me rült an nak a le he tő sé ge, hogy csak két ha -
von ta je len jen meg az új sá gunk. A ja vas lat sze -
rint 2013-ban nem lesz kép vi se lői tisz te let díj.
A te le pü lés-fenn tar tá si cso por tunk mint egy 30
szá za lék kal ke ve sebb for rás ból gaz dál kod hat,
és né mi képp ki sebb költ ség ve tés sel szá mol hat
jö vő re a Csa lád se gí tő Szol gá la tunk is. Az óvo -
da do lo gi ki adá sa it fog juk kur tí ta ni. A kony ha
fél ál lás he lyét nem tölt jük be, és fel me rült az
ét ke zé si té rí té si dí jak eme lé se is. Meg vizs gál -
juk a kü lön bö ző szö vet sé gek ben és tár su lá sok -
ban fenn tar tott rész vé te lün ket, el sősor ban a
tag díj fi ze té si ol dal ról. A Pol gár mes te ri Hi va tal
lét számcsök ken té se, il let ve a do lo gi ki adá sa i -
nak csök ken té se több mint 40 mil li ós meg ta -
ka rí tást je lent a ki adá si ol da lon. Az kü lön sze -
ren cse, hogy az ed di gi 24 fős köz tiszt vi se lői
kar 17 fő re (en  nyit fi nan szí roz az Ál lam) tör té -
nő csök ken té se nem jár mun ka nél kü li ség gel,
ugyan is az érin tett mun ka tár sa kat al kal maz za
a most lét re ho zott Já rá si Hi va tal. Nem jut jö -
vő re a sa ját ren dez vé nye ink re sem an  nyi pénz,
mint az idén. Mind ezen in téz ke dé sek meg va -
ló sí tá sa után már csak tíz mil lió fo rint nyi hi án  -
nyal szá mo lunk.

En  nyit elő ze te sen – a tel jes ség igé nye nél kül
– a vár ha tó meg szo rí tá sok kal kap cso la to san.
Ter mé sze te sen, mint em lí tet tem, ez a költ ség -
ve té sünk vég le ges ki ala kí tá sá ig még vál toz hat
mind két irány ba, re mé nye im sze rint po zi tív
irány ba! Az előbb em lí tett tíz mil lió fo rint ra
már is itt van a fe de zet, mert a most nyil vá nos -
ság ra ho zott ön kor mány za ti kon szo li dá ció kö -
rül be lül ek ko ra nagy ság ren dű ka mat meg ta ka -
rí tást je len te ne szá munk ra. A vég le ges szá mok
is me re té ben ter vez zük még eb ben az év ben
egy Fa lu gyű lés ös  sze hí vá sát. Nem azért ter vez -
zük, hogy ma gya ráz zuk a bi zo nyít ványt, hogy
ma gya ráz kod junk, ha nem azért, hogy az ér dek -
lő dők nek el mondjuk, hogy mit mi ért is tet tünk,
te szünk.

Ki csit de rű sebb vi zek re evez ve mél tat nom
kell a leg if jabb Dísz pol gá run kat, Sza bó Gab ri -
el lát. Sze mé lyes ta lál ko zá sunk al kal má val
meg  győ ződ tem ar ról, hogy azon túl, hogy ke -
mény mun ká val fe lért a csúcs ra, és má sik há -

rom tár sá val olim pi ai baj nok lett, egy sze rény,
tény leg iga zi pél da kép pé vá ló fi a tal lett be lő le.
Ha za sze re te te, ha bi tu sa, mun ka irán ti alá za ta
mél tó vá te szi a „Dömsöd Dísz pol gá ra Cím re”!

Sza bó Gab ri el la az ’56-os for ra da lom meg -
em lé ke zé sén ve het te át a cí met. Itt kell el mon -
da nom, hogy a ren dez vény ün ne pi szó no ka,
Sza bó And rea és a mű sor sze rep lői, Mark óné
Zöld ág Ág nes ve ze té sé vel, iga zán meg in dí tó és
hi te les mű sort va rá zsol tak a nagy szá mú em lé -
ke ző kö zön ség elé. A Kép vi se lő As  szony gon -
do lat éb resz tő be szé de és a ren de ző bra vú ros
mű sor fel épí té se, tar tal mi mon da ni va ló ja mél tó
volt az em lé ke zés re. Na gyon tet szett az 56 év -
vel ez előtt tör tén tek ből az át me net – be le ért ve a
Melbourne-i olim pi át is – nap ja ink ak tu a li tá sá -
ig! Gra tu lá lok min den sze rep lő nek!

Két jó hír a vé gé re. Si ke re sen pá lyáz tunk a
Hi va tal ré szé re egy faaprítékkal táp lál ha tó ka -
zán be ál lí tá sá ra, a je len le gi gáz ka zán ki vál tá sá -
ra. En nek a pá lyá zat nak a ré sze ként – Makád és
Dél egy há za ön kor mány za tá val együtt – hoz zá -
ju tunk egy mo bil, nagy tel je sít mé nyű fa ap rí tó
gép hez is. Szá munk ra fon tos, hogy mind ezt
100 szá za lé kos tá mo ga tás sal ér jük el. Az el -
múlt hó nap ban már jel zett, a köz biz ton ság ja ví -
tá sát meg cél zó pá lyá zat tá mo ga tá si szer ző dé sét
már alá ír tam, és ma meg is ér ke zett a szám -
lánk ra a pénz. A tér fi gye lő ka me ra rend szer ki -
épí té se ar ra is jó lesz, hogy el ret tent se a bű nö -
ző ket az olyan bűn cse lek mé nyek el kö ve té sé től,
mint amely az el múlt hét vé gén a Hol ló ut cá ban
meg tör tént. Az eset kap csán öröm mel nyug tá -
zom, hogy 72 órán be lül rács mö gött vol tak az
el kö ve tők. Gra tu lá lok a fel de rí tés ben részt ve -
vő rend őre ink nek!

Bencze Ist ván
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Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi -
se lő-tes tü le te 2012. ok tó ber hó nap já ban több ülést
tar tott, ame lye ken az aláb bi dön té sek szü let tek.

A 2012. ok tó ber 2-i rend kí vü li ülés dön té sei:
Je len van nak: 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, Láz ár Jó zsef, dr.
Rókusfalvy Sylvia, Sallai Gá bor kép vi se lők, dr.
Bencze Zol tán kör jegy ző.

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:

144/2012. (X. 2.) 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./ Pol gár mes ter fel ha tal ma zá sa a já rá si hi va ta lok

ki ala kí tá sá val kap cso la tos meg ál la po dás alá -
írá sá ra

2./ KEOP-1.3.0/09-11-2012-0004. azo no sí tószá mú
„Ivó víz há ló zat re konst ruk ció és új víz to rony épí -
té se az egész sé ges ivó víz ért Dömsödön” meg  ne -
ve zé sű pá lyá zat pro jekt me ne dzse ri fel ada tok el -
lá tá sá ra ki írt köz be szer zé si el já rás ra aján latadók
al kal mas sá gá nak el bí rá lá sá ról dön tés

3./ KEOP-1.3.0/09-11-2012-0004. azo no sí tószá -
mú „Ivó víz há ló zat re konst ruk ció és új víz to -
rony épí té se az egész sé ges ivó víz ért Dömsö -
dön” meg ne ve zé sű pá lyá zat mér nö ki fel ada tok
el lá tá sá ra ki írt köz be szer zé si el já rás ra aján lat -
adók al kal mas sá gá nak el bí rá lá sá ról dön tés
Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let
Ha tár idő: azon nal

1./ Pol gár mes ter fel ha tal ma zá sa a já rá si hi -
va ta lok ki ala kí tá sá val kap cso la tos meg ál la po -
dás alá írá sá ra

(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:

145/2012. (X. 2.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz ség Ön kor mány zat Kép vi -

se lő-tes tü le te a 2013. ja nu ár 1-jé től lét re jö vő fő -
vá ro si és me gyei kor mány hi va tal ok já rá si hi va ta -
la i hoz ke rü lő ál lam igaz ga tá si fel ada tok el lá tá sá -
nak biz to sí tá sa ér de ké ben a ko ráb ban ezen fel -
adat el lá tást szol gá ló ön kor mány za ti va gyon és
va  gyo ni ér té kű jog in gye nes hasz ná la ti, il let ve
egyéb jog cí men tör té nő át adás fel tét ele i nek, az
eh hez kap cso ló dó el já rás le bo nyo lí tá sá hoz szük -
sé ges ke re tek meg ha tá ro zá sa cél já ból a já rá si (ke -

rü le ti) hi va ta lok ról szó ló 218/2012. (VIII. 13.)
Korm. ren de let sze rin ti meg ál la po dást köt a Pest
Me gyei Kor mány hi va tal lal.

A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za Bencze Ist -
ván pol gár mes tert a meg ál la po dás alá írá sá ra.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: 2012. ok tó ber 31-ig

2./ KEOP-1.3.0/09-11-2012-0004. azo no sí tó -
szá mú „Ivó víz há ló zat re konst ruk ció és új víz -
to  rony épí té se az egész sé ges ivó víz ért Dömsö -
dön” meg ne ve zé sű pá lyá zat pro jekt me ne dzse -
ri fel ada tok el lá tá sá ra ki írt köz be szer zé si el já -
rás ra aján latadók al kal mas sá gá nak el bí rá lá -
sá ról dön tés

(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, név sze -
rin ti 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:

146/2012. (X. 2.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat, mint

aján  lat ké rő ál tal a KEOP-1.3.0/09-11-2012-0004.
azo no sí tószá mú „Ivó víz há ló zat re konst ruk ció és új
víz to rony épí té se az egész sé ges ivó víz ért Döm-
södön” tár gyú pro jekt meg va ló sí tá sá hoz szük  sé ges
pro jekt me ne dzse ri fel ada tok el lá tá sá ra ki írt köz be -
szer zé si el já rás ban Dömsöd Nagy köz sé gi Ön  kor -
mány zat Kép vi se lő-tes tü le te az aláb bi köz ben ső
dön tést hoz za, fi gye lem mel a be ér ke zett aján  la tok
bí rá la tá ra lét re ho zott Bí rá ló bi zott ság szak  vé le -
mény ében és dön té si ja vas la tá ban fog lal tak ra:

I. A kép vi se lő-tes tü let meg ál la pít ja, hogy az
aján lat te vők kö zül a Pan non Fej lesz tő Kft. szer -
ző dés tel je sí té sé re al kal mas, ki zá ró okok ha tá lya
alatt nem áll. A kép vi se lő-tes tü let meg ál la pít ja to -
váb bá, hogy a Pan non Fej lesz tő Kft. aján lat te vő
jo go sult a 2012. ok tó ber 03. nap ján, 11:00 óra kor
ese dé kes tár gya lá son résztvenni.

II. A kép vi se lő-tes tü let meg ál la pít ja to váb bá,
hogy aján lat te vők kö zül az OTP Hungaro-Pro-
jekt Kft. és a Konstantinusz Consult Ta nács adó
Kft. aján lat te vő nem jo go sult a 2012. szep tem ber
06. nap ján, 11:00 óra kor ese dé kes tár gya lá son
résztven ni, te kin tet tel ar ra, hogy nem tet tek ma ra -
dék  ta  la nul ele get a hi ány pót lá si fel hí vás ban fog -
lal tak nak.

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

3./ KEOP-1.3.0/09-11-2012-0004. azo no sí tó -
szá mú „Ivó víz há ló zat re konst ruk ció és új víz to -
rony épí té se az egész sé ges ivó víz ért Dömsödön”
meg ne ve zé sű pá lyá zat mér nö ki fel ada tok el lá -
tá sá ra ki írt köz be szer zé si el já rás ra aján latadók
al kal mas sá gá nak el bí rá lá sá ról dön tés

(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, név sze -
rin ti 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:

147/2012. (X. 2.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat, mint

aján lat ké rő ál tal a KEOP-1.3.0/09-11-2012-0004.
azo no sí tószá mú „Ivó víz há ló zat re konst ruk ció és
új víz to rony épí té se az egész sé ges ivó víz ért Döm -
södön” tár gyú pro jekt meg va ló sí tá sá hoz szük  sé -
ges mér nö ki fel ada tok el lá tá sá ra ki írt köz be szer -
zé si el já rás ban Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor -
mány zat Kép vi se lő-tes tü le te az aláb bi köz ben ső
dön tést hoz za, fi gye lem mel a be ér ke zett aján la tok
bí rá la tá ra lét re ho zott Bí rá ló bi zott ság szak vé le -
mény ében és dön té si ja vas la tá ban fog lal tak ra:

I. A kép vi se lő-tes tü let meg ál la pít ja, hogy az
aján lat te vők kö zül az UTIBER Köz úti Be ru há zó
Kft. a szer ző dés tel je sí té sé re al kal mas, ki zá ró okok
ha tá lya alatt nem áll. A kép vi se lő-tes tü let meg ál la -
pít ja to váb bá, hogy az UTIBER Köz úti Be ru há zó
Kft. aján lat te vő jo go sult a 2012. ok tó ber 03. nap ján,
10:00 óra kor ese dé kes tár gya lá son résztvenni.

II. A kép vi se lő-tes tü let meg ál la pít ja to váb bá,
hogy aján lat te vők kö zül az Innober-Wave Épí tő -
ipa ri és Szol gál ta tó Kft. aján lat te vő nem jo go sult
a 2012. szep tem ber 06. nap ján, 10:00 óra kor ese -
dé kes tár gya lá son résztvenni, te kin tet tel ar ra,
hogy nem tett ma ra dék ta la nul ele get a hi ány pót -
lá si fel hí vás ban fog lal tak nak.

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

A 2012. ok tó ber 8-i rend kí vü li ülés dön té sei:

A tes tü le ti ülé sen je len volt kép vi se lők: Ben cze
Ist ván pol gár mes ter, Szomor De zső al pol gár mes -
ter, Ba logh Lász ló Le ven te, Is pán Ig nác, 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 5 igen, 0 nem – egy han gú

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

148/2012. (X. 8.) 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./ KEOP-1.3.0/09-11-2012-0004 azo no sí tó -
szá  mú „Ivó víz há ló zat re konst ruk ció és új víz to -
rony épí té se az egész sé ges ivó víz ért Dömsödön”
meg ne ve zé sű pá lyá zat pro jekt me ne dzse ri fel ada -
tok el lá tá sá ra ér ke zett aján la tok el bí rá lá sa

2./ KEOP-1.3.0/09-11-2012-0004 azo no sí tó -
szá mú „Ivó víz há ló zat re konst ruk ció és új víz to -
rony épí té se az egész sé ges ivó víz ért Dömsödön”
meg ne ve zé sű pá lyá zat mér nö ki fel ada tok el lá tá -
sá ra ér ke zett aján la tok el bí rá lá sa

3./ Dömsöd, Ságvári úti – 2350 hrsz-ú – in gat lan
ér ték becs lé sé nek el fo ga dá sa a KEOP-1.3.0/09-11-
2012-0004 azo no sí tószá mú „Ivó víz há ló zat re -
konst  ruk ció és új víz to rony épí té se az egész sé ges
ivó víz ért Dömsödön” meg ne ve zé sű pá lyá zat hoz

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

ÖNKORMÁNYZATI HÍREKÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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1./ KEOP-1.3.0/09-11-2012-0004 azo no sí tó -
szá mú „Ivó víz há ló zat re konst ruk ció és új víz -
to rony épí té se az egész sé ges ivó víz ért Döm-
södön” meg ne ve zé sű pá lyá zat pro jekt me ne -
dzse ri fel ada tok el lá tá sá ra ér ke zett aján la tok
el bí rá lá sa

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

A kép vi se lő-tes tü let 5 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

149/2012. (X. 8.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat, mint

aján lat ké rő ál tal a KEOP-1.3.0/09-11-2012-0004
azo no sí tószá mú „Ivó víz há ló zat re konst ruk ció és
új víz to rony épí té se az egész sé ges ivó víz ért
Dömsödön” tár gyú pro jekt meg va ló sí tá sá hoz
szük sé ges pro jekt me ne dzse ri fel ada tok el lá tá sa
tár gyú szol gál ta tás köz be szer zé sé re ki írt, hir det -
mény nél kü li tár gya lá sos köz be szer zé si el já rás -
ban az el já rást le zá ró dön tés az aján la tok ról
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat, mint aján -
lat ké rő ne vé ben Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor -
mány zat Kép vi se lő-tes tü le te a tár gyi köz be szer -
zé si el já rás le zá rá sá ra az aláb bi dön tést hoz za, fi -
gye lem mel a be ér ke zett aján la tok bí rá la tá ra lét re -
ho zott Bí rá ló bi zott ság szak vé le mény ében és
dön té si ja vas la tá ban fog lal tak ra:

I. Ér vény te len aján la tot be nyúj tók:
Konstantinusz Consult Ta nács adó Kft.
4029 Deb re cen, Eöt vös u. 29/5. 
OTP Hungaro-Projekt Kft.
1134 Bu da pest, Dé vai u. 26-28. IV. em. 
II. Ér vé nyes aján la tot te vők: 
Pan non Fej lesz tő Kft.
4024 Deb re cen, Ipar ka ma ra u. 14. 2/1.
Aján la ti ár: net tó 19 200 000 Ft.
III. Az el já rás ered mé nye: Je len köz be szer zé si el -

já rás ban az ös  szes sé gé ben leg elő nyö sebb ér vé nyes
aján lat, mel  lyel az el já rás nyer te se a kö vet ke ző:

Aján lat te vő ne ve: Pan non Fej lesz tő Kft.
Aján lat te vő cí me (szék he lye): 
4024 Deb re cen, Ipar ka ma ra u. 14. 2/1.
Aján la ti ár: net tó 19 200 000 Ft.
A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za Bencze Ist -

ván pol gár mes tert és dr. Bencze Zol tán kör jegy -
zőt az el já rás nyer te sé vel, a Pan non Fej lesz tő
Kft.-vel (4024 Deb re cen, Ipar ka ma ra u. 14. 2/1.)
a szer ző dés alá írá sá ra.

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

2./ KEOP-1.3.0/09-11-2012-0004 azo no sí tó -
szá mú „Ivó víz há ló zat re konst ruk ció és új víz -
to rony épí té se az egész sé ges ivó víz ért Döm-
södön” meg ne ve zé sű pá lyá zat mér nö ki fel -
ada tok el lá tá sá ra ér ke zett aján la tok el bí rá lá sa

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

A kép vi se lő-tes tü let 5 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

150/2012. (X. 8.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat, mint

aján lat ké rő ál tal a KEOP-1.3.0/09-11-2012-0004
azo no sí tószá mú „Ivó víz há ló zat re konst ruk ció és új

víz to rony épí té se az egész sé ges ivó víz ért Döm-
södön” tár gyú pro jekt meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges
mér nö ki fel ada tok el lá tá sa tár gyú szol gál ta tás köz -
be szer zé sé re ki írt, hir det mény nél kü li tár gya lá sos
köz be szer zé si el já rás ban az el já rást le zá ró dön tés
az aján la tok ról Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor -
mány zat, mint aján lat ké rő ne vé ben Dömsöd Nagy -
köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te a tár gyi
köz be szer zé si el já rás le zá rá sá ra az aláb bi dön tést
hoz za, fi gye lem mel a be ér ke zett aján la tok bí rá la tá -
ra lét re ho zott Bí rá ló bi zott ság szak vé le mény ében és
dön té si ja vas la tá ban fog lal tak ra:

I. Ér vény te len aján la tot be nyúj tó: 
Innober-Wave Kft.
1087 Bu da pest, Ba ross tér 2. I/5.
II. Ér vé nyes aján la tot te vők: 
UTIBER Köz úti Be ru há zó Kft.
1115 Bu da pest, Csó ka u. 7-13.
Aján la ti ár: net tó 13 870 000 Ft.
III. Az el já rás ered mé nye: Je len köz be szer zé si el -

já rás ban az ös  szes sé gé ben leg elő nyö sebb ér vé nyes
aján lat, mel  lyel az el já rás nyer te se a kö vet ke ző:

Aján lat te vő ne ve: 
UTIBER Köz úti Be ru há zó Kft.
Aján lat te vő cí me (szék he lye):
1115 Bu da pest, Csó ka u. 7-13.
Aján la ti ár: net tó 13 870 000 Ft.
A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za Bencze Ist -

ván pol gár mes tert és dr. Bencze Zol tán kör jegy -
zőt az el já rás nyer te sé vel, az UTIBER Köz úti Be -
ru há zó Kft.-vel (1115 Bu da pest, Csó ka u. 7-13.) a
szer ző dés alá írá sá ra.

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

3./ Dömsöd, Ságvári úti – 2350 hrsz-ú – in -
gat lan ér ték becs lé sé nek el fo ga dá sa a KEOP-
1.3.0/09-11-2012-0004 azo no sí tószá mú „Ivó -
víz há ló zat re konst ruk ció és új víz to rony épí té -
se az egész sé ges ivó víz ért Dömsödön” meg ne -
ve zé sű pá lyá zat hoz

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

A kép vi se lő-tes tü let 5 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

151/2012. (X. 8.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi -

se lő-tes tü le te a KEOP-1.3.0/09-11-2012-0004
azo  no sí tószá mú „Ivó víz há ló zat re konst ruk ció és
új víz to rony épí té se az egész sé ges ivó víz ért
Dömsödön” meg ne ve zé sű pá lyá zat meg va ló sí tá -
sá hoz szük sé ges dömsödi 2350 hrsz-ú in gat lan -
nal kap cso lat ban a kö vet ke ző ha tá ro za tot hoz za:

I. Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -
vi se lő-tes tü le te a dömsödi 2350 hrsz-ú, ki vett be -
épí tet len te rü let meg ne ve zé sű, 2523 m2 te rü let -
nagy sá gú in gat lan ról ké szí tett ér ték becs lés ben
meg ha tá ro zott 4.800.000 Ft-ot az in gat lan ér té -
kek ént el fo gad ja.

II. Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -
vi se lő-tes tü le te a dömsödi 2350 hrsz-ú, ki vett be -
épí tet len te rü let meg ne ve zé sű, 2523 m2 te rü let -
nagy sá gú in gat lant meg vá sá rol ja dr. Var ga Jó zsef -
né (2040 Bu da örs, Bá nyász u.) és dr. Ró kus falvy
And rea Zsu zsan na (2040 Bu da örs, Moz   dony u.

42.) tu laj do no sok tól 4.800.000 Ft vé tel ár ért.
A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za Bencze Ist -

ván pol gár mes tert, hogy adás vé te li szer ző dés
meg kö té se ér de ké ben az Ön kor mány zat ne vé ben
el jár jon, és az adás vé te li szer ző dést alá ír ja.

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

2012. ok tó ber 26-i ren des ülés dön té sei:
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, Szomor De zső al pol gár mes ter, Ba -
logh Lász ló Le ven te, Csi kós Lászlóné, Is pán Ig -
nác, Láz ár Jó zsef, Rókusfalvy 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 5 igen, 0 nem – egy han gú

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

152/2012. (X. 26.) 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 nyei ről
3./ Az ön kor mány zat ok ál la mi fi nan szí ro zá sá nak

vál to zá sá val kap cso la tos, az ön kor mány zat
mű kö dőké pes sé gé nek fenn tar tá sa ér de ké ben
szük sé ges dön té sek 

4./ Az ön kor mány za ti tu laj don ban lé vő dömsödi
201 hrsz-ú strand für dő hasz no sí tá sá ra pá lyá -
zat ki írá sa 

5./ Borosné Philipp Ré ka út fel aján lá sa a 273/1
hrsz-ú in gat lan te rü le té ből

6./ Bar csa Balázsné és Ta kács Fe renc Pé ter in gat -
lanvá sár lá si ké rel me a 258/1 hrsz-ú köz út te -
rü le té ből 

7./ De zső La jos AMI cso port lét szám-túl lé pés en -
ge dé lye zé se

Zárt ülé sen
8./ Ön kor mány za ti hatósági 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 9 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

153/2012. (X. 26.) 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 nyei ről
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(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:

154/2012. (X. 26.) 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./ Az ön kor mány zat ok ál la mi fi nan szí ro zá -
sá nak vál to zá sá val kap cso la tos, az ön kor -
mány zat mű kö dő ké pes sé gé nek fenn tar tá sa
ér  de  ké ben szük sé ges dön té sek

(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, 1 nem sza va zat tal,
0 tar tóz ko dás mel lett meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá -
ro za tot:

155/2012. (X. 26.) 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 ok ál la mi fi nan -
szí ro zá sá nak vál to zá sá val kap cso la tos, az ön kor -
mány zat mű kö dő ké pes sé gé nek fenn tar tá sa ér de -
ké ben szük sé ges dön té sek ről szó ló in téz ke dé si
ja vas la tot el fo gad ja.

A kép vi se lő-tes tü let fel ké ri az ön kor mány za ti
in téz mé nyek ve ze tő it, hogy a mun kál ta tói in téz -
ke dé se ket 2012. no vem ber 30-ra hoz zák meg.

A kép vi se lő-tes tü let fel ké ri dr. Bencze Zol tán
kör jegy zőt, hogy az in téz ke dé si ja vas lat ban meg -
ha tá ro zott dön té sek rész le tes ter ve ze te it a kép vi -
se lő-tes tü let so ron kö vet ke ző ülé sé re ké szít se el.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter; dr. Ben cze
Zol tán jegy ző, ön kor mány za ti in téz mé nyek ve ze tői

Ha tár idő: azon nal; rész le tes dön té sek ter ve -
ze te i nek el ké szí té se 2012. no vem ber 21-ig

A dön tés ről bő vebb in for má ci ót az e ha vi Ak -
tu á lis ban ol vas hat nak.

4./ Az ön kor mány za ti tu laj don ban lé vő
döm södi 201 hrsz-ú strand für dő hasz no sí tá sá -
ra pá lyá zat ki írá sa 

(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:

156/2012. (X. 26.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat a 3/2012.

(II. 17.) ön kor mány za ti ren de let 33. § (1) be kez dé -
se alap ján az aláb bi pá lyá za ti fel hí vást te szi köz zé:

Pá lyá za ti fel hí vás
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi -

se lő-tes tü le te nyil vá nos pá lyá za tot hir det a döm-
södi 201 hrsz-ú, 7209 m2 nagy sá gú, ter mé szet ben
Dömsöd, Kö zép ső-Du na part alatt lé vő sza bad
strand in gat lan bér le té re.

1./ Az in gat lan főbb ada tai:
hasz ná la ti mód ja: nem ki je lölt  für dő hely

(sza bad strand);

az in gat la non lé vő épü le tek: jegy ki adó, bü fé
és rak tár; öl tö zők; mos dók; rend őr sé gi épü let és
hidroforház; 

az épü le tek mű sza ki ál la po ta: az épü le tek
kb. 40 éve sek, mű sza ki ál la po tuk meg fe le lő;

fel sze re lé sek: zu hany zó tar tály; be ton ping -
pong asz tal; gyer mek má szó ka; ví zi csúsz da és
ug ró ál lás.

Bő vebb in for má ció a Pol gár mes te ri Hi va tal
mű  sza ki cso port ján Var ga Lász ló fő ta ná csos tól
kér  he tő (tel.: 06-24-523-134).

2./ A pá lyá zat be nyúj tá sá nak és el bí rá lá sá -
nak fel tét elei:

A pá lyá za to kat írás ban két pél dány ban kell be -
nyúj ta ni Dömsöd Nagy köz ség Pol gár mes te ri Hi -
va ta lá ba (2344 Dömsöd, Pe tő fi tér 6.).

A pá lyá za to kat a kép vi se lő-tes tü let a Gaz da sá gi
és Mű sza ki Fej lesz té si Bi zott ság vé le mé nye alap -
ján bí rál ja el. A kép vi se lő-tes tü let a bér le ti díj te kin -
te té ben ver seny tár gya lást tart. A ver seny tár gya lást
kö ve tő en az ös  szes sé gé ben leg ked ve zőbb bér le ti
díj aján la tot te vő fél lel köt bér le ti szer ző dést a kép -
vi se lő-tes tü let. A nyer tes pá lyá zó nak az in gat lant
ki je lölt für dő hely ként kell üze mel tet nie a jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott fel té te lek biz to sí tá sá val.
Emel lett az in gat lan egyéb tu risz ti kai cél ra is hasz -
no sít ha tó alap ren del te té sé nek sé rel me nél kül.

A pá lyá zat ki író ja fenn tart ja ma gá nak azt a jo -
got, hogy a pá lyá za ti el já rást ered mény te len nek
nyil vá nít ja, és egyik pá lyá zó val sem köt szer ző -
dést. Ez utób bi eset ben kár igén  nyel a pá lyá zó
nem lép het fel. 

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je:
2012. no vem ber 26.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak ha tár ide je: 
2012. de cem ber 19.
Szer ző dés kö tés: 2013. ja nu ár 1-jétől ha tá ro -

zott idő tar tam ra, ma xi mum 10 év re.
Az in gat lan al bér let be nem ad ha tó.
3./ A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– a pá lyá zó pon tos meg ne ve zé sét
– a ki írás ban sze rep lő pá lyá za ti fel té te lek el fo -

ga dá sá ra vo nat ko zó nyi lat ko za tot
– a pá lyá zó el kép ze lé se it az in gat lan hasz ná la -

tá ra, hasz no sí tá sá ra vo nat ko zó an.
Fe le lős: pol gár mes ter
Ha tár idő: 2012. ok tó ber 31.

5./ Borosné Philipp Ré ka útfel aján lá sa a
273/1 hrsz-ú in gat lan te rü le té ből

(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:

157/2012. (X. 26.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se -

lő-tes tü le te a Borosné Philipp Ré ka 1213 Bp., Szent
Ist ván u. 151. szám és Bariczné Ürögi Kin ga 1145
Bu da pest, Tö rök őr u. 9-11. II/12 szám alat ti la ko -
sok tu laj do ná ban ál ló, Dömsöd 273/1 hrsz-ú in gat -
lan ból az Ön kor mány zat ré szé re fel aján lott 220 m2-
es nagy sá gú te rü let részt in gye ne sen el fo gad ja.

A kép vi se lő-tes tü let a te lek meg osz tás és a tu -
laj donátruházás költ sé ge it az ön kor mány zat költ -
ség ve té sé ből fe de zi. A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal -

maz za Bencze Ist ván pol gár mes tert a te lek meg -
osz tás és a tulajdonátruházás ér de ké ben tör té nő
el já rá sá ra és a szer ző dé sek alá írá sá ra.

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

6./ Bar csa Balázsné és Ta kács Fe renc Pé ter
in gat lanvá sár lá si ké rel me a 258/1 hrsz-ú köz út
te rü le té ből 

(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:

158/2012. (X. 26.) 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 tu laj do nát ké pe ző
dömsödi 258/1 hrsz-ú in gat lan nak a 258/2 és 258/3
hrsz-ú in gat la nok tu laj do no sai ré szé re tör té nő át ru -
há zá sá val kap cso lat ban a kö vet ke ző dön tést hozza.

A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za Bencze Ist -
ván pol gár mes tert, hogy az át ru há zás rész le te i ről és
az in gat la nok vé tel árá ról foly tas son tár gya lá so kat a
258/2 és 258/3 hrsz-ú in gat la nok tu laj do no sa i val.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: 2012. no vem ber 15-ig

7./ De zső La jos AMI cso port lét szám-túl lé -
pés 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 9 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

159/2012. (X. 26.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se -

lő-tes tü le te a köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX.
tör vény 3. szá mú mel lék let 7-8. pont jai alap ján az
aláb bi ha tá ro za tot hoz za. A De zső La jos Alap fo kú
Mű vé sze ti Is ko lá ban a ma xi má lis cso port lét szám-
túl lé pést en ge dé lye zi az aláb bi ak sze rint:

– 2. a nap ló, drá ma és szín já ték 22 fő;
– 5. a nap ló, szol fézs 17 fő;
– 5. c nap ló, szol fézs 17 fő.
Fe le lős: Kön tös Ág nes igaz ga tó
Ha tár idő: 2012/2013. tan év

Zárt ülé sen
8./ Ön kor mány za ti ha tó sá gi ügy ben ér ke -

zett fel leb be zés el bí rá lá sa
160/2012. (X. 26.) 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 2012. no vem ber 21.

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.

dr. Bencze Zol tán kör jegy ző
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Dömsöd Nagy köz ség Kép vi se lő-tes tü le te
egy han gú sza va zás sal dön tött ar ról, hogy az
ez évi olim pi án arany ér met nyert ka jak ver -
seny zőt, Sza bó Gab ri el lát pél da kép ként ál lít -
ja te le pü lé sünk if jú sá ga elé, és ezért Dömsöd
Dísz pol gá ra cí met ado má nyoz szá má ra.

Ennyi a szá raz tény, amely nem tük rö zi azt
a ren ge teg mun kát, ki tar tást, a sok le mon dást,
amely egy olim pi ai baj no ki cím meg szer zé -
sé hez vár a spor to lók ra. A mű hely tit kok eset -
le ges meg is me ré se mi att is volt ben nem né mi
vá ra ko zás a sze mé lyes ta lál ko zónk kap csán,
ame lyet én kér tem a ki vá ló spor to ló tól, egy
nap pal a ki tün te tő cím át adá sa előtt.

Ok tó ber 22. van, „hét ág ról” süt a nap
Döm södön is. A szin te nyár vé gi idő já rást
idé  ző dél után ide á lis al ka lom egy kö tet len
be  szél ge tés re. Hat szem közt be szél get tünk
Sza  bó Gab ri el lá val kö zel egy órán ke resz tül.
Azért hat szem közt, mert ve le volt nő vé re,
Edi na is. Szá mom ra na gyon szim pa ti kus volt
– már a be mu tat ko zás kor – az egy sze rű sé ge,
a köz vet len sé ge, a ki su gár zá sa, amely csak
erő sö dött ben nem a be szél ge té sünk vé gé re.
Sok min den ről szó esett, el sősor ban a sport -
pá lya fu tá sá val kap cso lat ban, és eb ből a gaz -
dag vá lasz ték ból je gyez tem le jó né hány
olyan dol got, amely a Hír nök ol va só i nak ér -
dek lő dé sét is fel kelt he ti. Íme az in ter jú fé le.

– Elő ször is gra tu lá lok a leg na gyobb si -
ker hez, ame lyet spor to ló egy ál ta lán el ér het
pá lya fu tá sa alatt, az olim pi ai baj no ki cím -
hez, és ter mé sze te sen gra tu lá lok a „Dömsöd
Dísz pol gá ra” cím hez is! Ap ro pó! A sok el is -
me rés mel lett, ame lyet az el múlt évek ben ka -
pott – gon do lok itt a sport ági el is me ré sek
mel lett a Ju ni or Prí ma díj ra, a Ma gyar Köz -
tár sa ság Ér dem rend lo vag ke reszt jé re, vagy a
Ma gyar Ér dem rend tisz tike reszt je ki tün te té -
sek re – mit je lent Ön nek egy ha tez res nagy -
köz ség ál tal ado má nyo zott Dísz pol gá ri Cím? 

– Min den el is me rés fon tos a spor to lók -
nak, le gyen az sport ági vagy ál la mi ki tün -
te tés, de egy te le pü lés ál tal ado má nyo zott
cím, el is me rő díj mind egyik nél fon to sabb -
nak tű nik szá mom ra. En nek egyet len oka
van, még pe dig a köz vet len kap cso lat az
em be rek kel. Más spor to ló ba rá ta im is már
szám ta lan szor meg erő sí tet ték ugyan ezt a
gon do la tot, hogy iga zán ilyen kor érez zük a
sport ked ve lő tö me gek sze re te tét, ra jon gá -
sát, és rá adá sul olyan em be rek től kap juk
az el is me rést, akik kö zel áll nak hoz zánk.
Így va gyok ez zel én is Dömsöddel kap cso -
la to san, ezért meg tisz te lő és kü lö nö sen ér -
té kes szá mom ra ez a ki tün te tő cím! 

– Tu dom, hogy új ság írók már ezer szer meg -
kér dez ték, hogy mit ér zett, ami kor át ha ladt a
ha jó juk a cél vo na lon, ezért én in kább va la mi
mást sze ret nék kér dez ni. Med dig tar tott az eu -

fó ria, med dig tar tott az a sem mi hez sem ha -
son lít ha tó ér zés, ame lyet az olim pi ai baj no ki
cím meg szer zé se kor érez egy spor to ló?

– A ha za ér ke zé sünk után ren dez vény ről
ren dez vény re men tünk, és ez a tény fris -
sen tar tot ta az olim pi ai baj no ki cím mel já -
ró él mé nye ket. Ter mé sze te sen, az idő mú -
lá sá val a baj no ki cím kö rü li gon do la ta im
is rit kul nak, de az is ter mé sze tes, hogy
ami kor csak eszem be jut ez a si ker, ak kor
új ra át élem min den pil la na tát. Hi he tet len
jó ér zés tölt el, hi szen el ér tem azt a célt,
ame lyet ki csi gyer mek ko rom ban tűz tem
ma gam elé, és ame lyet csak tit kon re mél -
tem. Amint el kez dő dik a fel ké szü lés a kö -
vet ke ző ver se nyek re, biz to san tom pul ni
fog ez az ér zés ben nem, de ezt el fe lej te ni
so hasem le het!

– Ar ra is kí ván csi len nék, hogy mi min den
járt a fe jé ben a cél ba ér ke zés után az ered -
mény hir de té sig? Gon dolt a ren ge teg el vég -
zett mun ká ra? Gon dolt a ba rá ta i ra, a csa -
lád já ra, vagy az Önö kért szur ko ló mil li ók ra?

– Pon to san ez a há rom do log járt az
eszem ben ak kor. Na gyon fon tos volt, hogy
a lá nyok kal, az edzőnk kel együtt ün ne pel -
het tünk. Egy más ke zé ből kap kod tuk ki a
te le font, hogy a csa lád ja ink kal tud junk be -
szél ni. És ami a hely szí ni szur ko lást il le ti,
az el kép zel he tet len azok szá má ra, akik ezt
nem él ték meg. Per sze, ilyen kor eszé be jut
az em ber nek a Ha zá ja, és az eb be a fo ga -
lom ba tar to zó em ber tö me gek. Nem is le -
het ne más hogy, mert a kéz zel fog ha tó kö zel -
ség ben, a hely szí nen szur ko ló hon fi tár sa -
ink ra jon gá sa is er re ins pi rált ben nün ket.
Dup la bol dog ság ban volt ré szünk, mert a
győ zel mi má mor mel lett az is na gyon jó ér -

zés volt, hogy si ke rünk kel mennyi em ber -
nek sze rez tünk bol dog per ce ket.

– Ké rem, me sél jen ar ról, hogy mi ként in -
dult a pá lya fu tá sa? Mi kor ta lál ko zott elő ször
a ka jak sport ág gal? Mi ins pi rál ta a ke mény,
em bert pró bá ló edzé sek tel je sí té sé re? Sze mé -
lyes kö tő dés, vagy már a kez det kez de tén is
meg fo gal ma zott ma gá ban el éren dő cé lo kat? 

– Ki lencéve sen vitt le Anyu ka ja koz ni a
nő vé rem mel együtt, aki ama tőr ként űz te
ezt a sport ágat. Az el ső évek szin te csak já -
ték ként tel tek el, min den konk rét cél nél -
kül. Sze ren csés al kat vol tam és na gyon sok
ver senyt nyer tem már ser dü lő ként is, kü -
lö nö sen ke mé nyebb mun ka nél kül. Egy -
szer az tán el ve szí tet tem egy olyan ver -
senyt, amely ben én vol tam az esé lyes, és ez
a do log ki jó za ní tott. On nan tól kezd ve na -
gyon tu da to san edzet tem – ez úgy ti zen há -
rom éves ko rom ban tör tént –, és ak kor
kat tant be, hogy én ka ja koz ni sze ret nék,
és ezért min dent meg is te szek. 

– Most egy ki csit a dömsödi kö tő dés ről.
Tu dom, hogy sza bad ide jé nek egy je len tős ré -
szét Dömsödön töl ti. Mi ből áll nak ezek a
döm södi „ki ruc ca ná sok”? 

– Tud ni kell, hogy Anyu ré szé ről a csa -
lád jó ré sze Dömsödön la kik vagy la kott.
Anyu egyik nő vé ré nél min den nyá ron he -
te ket töl töt tünk együtt az uno ka test vé re -
im mel. Ha tal mas „ban dá zá sok” vol tak.
Sze gény Nagy né ném nek ki hul lott a ha ja a
nyolc gye rek kor dá ban tar tá sa so rán. A
mai na pig na gyon szép em lé kek ezek. Szí -
ve sen em lék szem vissza a té li szán kó zá -
sok ra is. Az óta az tán si ke rült ven nünk itt
egy tel ket, így a Du na-par ton szok tunk
össze jön ni a csa lád dal. Na gyon él ve zem

Szabó Gabriella Dömsöd legfiatalabb díszpolgára
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eze ket a na po kat, csak az egész ben az a
kel le met len, hogy iga zán a nyár al kal mas a
ta lál ko zá sok ra, én vi szont ilyen kor va gyok
a leg töb bet edző tá bor ban, ver se nye ken. 

– Ezek sze rint gyer mek ko rá ban is járt te le -
pü lé sün kön, nem csak az utób bi évek ben?

– Gyer mek ko rom ban sok kal több időt
töl töt tem itt, mint mos ta ná ban. Az utób bi
évek ben kö zel sem tu dok an  nyi időt töl te -
ni Dömsödön, mint amen  nyit sze ret nék,
pe dig az iga zi ki kap cso ló dást Dömsöd je -
len ti szá mom ra!

– A ked ven cek kö vet kez nek. Va ló szí nű,
hogy az utób bi idő ben ren ge teg szer vá la szolt
már ha son ló kér dé sek re, de meg kér de zem,
mert a dömsödi em be rek is kí ván csi ak a vá -
la szok ra. Me lyik a ked venc vá ro sa, me lyik a
ked venc sport ága a ka jak után, és ki a ked -
venc spor to ló ja? Ha már itt tar tunk, meg kér -
de zem, hogy ki a leg jobb ba rát nő je? 

– A ked venc vá ro som Sze ged. Na gyon
sok ked ves em lé kem kö tő dik hoz zá, el ső -
sor ban a nagy csa ták em lé ke, de azért is
ked ve lem, mert egy ba rát sá gos vá ros. A
ked venc sport águnk az úszás. Azért mon -
dom töb besszám ban, mert a „tesóm” is ezt
ked ve li. Nagy ra jon gói va gyunk az úszó  -
sport nak. Iga zán ked venc spor to lót nem
tu dok meg ne vez ni. Több sport ág ban is
tisz te lek sport egyé ni sé ge ket, tel je sít mé -
nye ket, de ked venc spor to ló ként nem tu -
dok em lí te ni sen kit sem. Ta lán so kak nak
meg le pe tés lesz, de a leg jobb ba rát nőm az
a Gás pár Zi ta, aki Me xi kó ban él, és va la -
mi kor Ő is ka ja ko zott. Bár a vi lág má sik
fe lé ben él, a kap cso la tunk, a ba rát sá gunk
még is meg ma radt. 

– Azért is kér dez tem, hogy ki a leg jobb ba -
rát nő je, mert óri á si a kon ku ren cia a ka ja kos
lá nyok kö zött. Mos ta ná ban Önök kö zött lett
di vat az országváltás, azon ver seny zők kö -
zött, akik nem iga zán tud ják ke zel ni ezt a ver -
seny hely ze tet. Úgy gon do lom, Ön nek ez meg
sem for dult a fe jé ben!? Tény leg így van? 

– Nem, egy ál ta lán nem for dul meg a fe -
jem ben! Amel lett, hogy a Ha zám ról van
szó, ren ge teg jót kap tam et től az or szág tól,
a si ke re in ket ma xi má li san el is me rik. Ne -
kem ki csit kön  nyebb is a hely ze tem más
ver seny zők nél, mert úgy ér zem, most sta -
bil a he lyem a vá lo ga tott ban. Az tán van
en nek egy pró zai ré sze is: fo lya ma to san
hon vá gyam van kül föl di edző tá bor ok ide -
jén, eb ből is kö vet ke zik, hogy nem tud nék
más or szág ban él ni!

– Tény leg! Szin te min dent el ért, ame lyet
egy ver seny ző a ka jak sport ág ban el ér het.
Volt Eu ró pa-baj nok, vi lág baj nok és olim pi ai
baj nok is! Mi az, ami még is mo ti vál ja, hogy
to váb bi si ke rek nek le gyen ré sze se? 

– Ne künk van Danusával (Ko zák Da -
nu ta) egy pá ro sunk, amely úgy gon do -
lom, ma gá ban hor doz za egy olim pi ai baj -
no ki cím le he tő sé gét. Ez min den kép pen

mo ti vá ci ót je lent az eh hez szük sé ges
mun  ka el vég zé sé hez. Lon don előtt hi á ba
nyer tük meg az el ső vá lo ga tót, az olim pi -
ai idő be osz tás mi att pá ros ban nem in dul -
hat tunk. 

– Me sél jen ki csit a köz vet len cé lok ról.
Egyé ni, pá ros, né gyes? Ha sor ren det kel le ne
fel ál lí ta nia, ak kor ho gyan rang so rol ná a
ver seny szá mo kat, ideért ve a 200 mé te res tá -
vot is? 

– Ka cér ko dom a 200 mé te res táv val is.
Egyes ben olim pi ai szám. Én gyors tí pu sú
ver seny ző va gyok, ezért meg pró bá lok egy
ki csit spe ci a li zá lód ni er re a szám ra, és
majd meg lát juk, hogy van-e ér tel me eről -
tet ni. A sor rend ben a pá ros a leg fon to -
sabb, utá na a né gyes, ame lyek ös  sze füg -
ge nek, mert jó pá ros tel je sít mén  nyel he -
lyet le het kö ve tel ni a né gyes ha jó ban is. Az
egyes egy elő re na gyon tá vol áll tő lem, de
az meg azért fon tos, mert az edzé sek 99
szá za lé kát er re a szám ra ala poz zuk. Ha
nem az ered mé nyes sé get néz zük, ak kor az
500 egyes a leg fon to sabb. 

– A Dísz pol gá ri Cím ok ira tá ban is az van,
hogy pél da kép nek ál lít juk a dömsödi fi a ta lok
elé. Mit üzen Ne kik? Mi az, amit fon tos nak
tart az if jú ság fej lő dé sé ben, és most nem
csak a sport cé lok ra gon do lok? 

– Ta lán az a leg fon to sabb, hogy le gyen
rend szer az em ber éle té ben. Le gye nek kö -
zép tá vú cé lok, és le gyen terv a cél hoz ve ze -
tő úton. És ezt a célt tű zön-ví zen át meg
kell pró bál ni el ér ni – ak kor is, ha az nem
mér he tő, mint a kü lön bö ző sport ágak
ered mé nyei –, mert ez ad erőt a hét köz -
nap ok ne héz sé ge i nek le küz dé sé hez. 

– Kö szö nöm szé pen a be szél ge tést. To váb -
bi sport si ke re ket kí vá nok. Kí vá nom, hogy le -
gyen elég ere je, ki tar tá sa ah hoz a mun ká hoz,
amely sa ját ma ga szá má ra újabb di cső sé get
je lent, a ma gyar sport ked ve lők mil li ó i nak
pe  dig újabb fe lejt he tet len él mé nye ket! 

– Én is kö szö nöm a le he tő sé get, és kö -
szö nöm min den dömsödi em ber nek a ki -
tün te tő cí met! Ígé rem, hogy so ha nem
fo gom el fe lej te ni, hogy mi vel tar to zom
ér te! 

Ed dig tar tott a be szél ge té sünk. Ter mé sze -
te sen min dent le je gyez ni nem tud tam és
nem is akar tam. Még sok min den ről be szél -
get tünk, töb bek kö zött a ka ja kos lá nyok kö -
zöt ti ver senyhely zet ről, em be ri kap cso la tok -
ról, ál la mi el is me ré sük ről, egé szen a ri ói
olim pi á ig. Be szél ge té sünk vé gén fi gyel mez -
tet tem Gab ri el lát, hogy vi gyáz zon, mert a
cím kö te lez is. Et től a pil la nat tól kezd ve a
dömsödi köz vé le mény nem csak olim pi ai
baj nok ként fog ja vé gigkí sér ni pá lya fu tá sát,
ha nem Dömsöd Dísz pol gá ra ként is! Tu dom,
Sza bó Gab ri el la meg fog fe lel ni a ket tős el -
vá rás nak is!

B.I.

Ki vo nat Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor -
mány zat Kép vi se lő-tes tü let ének a Dísz pol gá -
ri cím ado má nyo zá sá ról szó ló 2/2007.  (II.
1.) ren de le té nek szö ve gé ből.
„Dísz pol gá ri cím és an nak ado má nyo zá sa

1. § Dömsöd Nagy köz ség Ön kor mány za -
ta, at tól a cél tól ve zérel ve, hogy a he lyi kö -
zös ség szol gá la tá ban ki emel ke dő ér de me ket
szer zett, a köz ség la kos sá ga ál tal meg be csült,
köz tisz te let ben ál ló sze mé lye ket mél tó el is -
me rés ben ré sze sít hes se, va la mint sze mé lyü -
ket és cse le ke de te i ket meg fe le lő kép pen ér té -
kel ve ál lít has sa pél da ként a je len és az utó kor
elé, „Dömsöd Dísz pol gá ra” el ne ve zés sel (to -
váb bi ak ban: dísz pol gá ri cím) cí met ala pít.”

Sza bó Gab ri el la olim pi ai baj nok ka ja ko zó
1986-ban szü le tett. Édes any ja, Far kas Irén
tős gyö ke res dömsödi csa lád ból szár ma zik.
Ez a tény meg ha tá roz za Sza bó Gab ri el la kö -
tő dé sét te le pü lé sünk höz.

Sza bó Gab ri el la a 2007-es esz ten dő től a
vi lág ver se nyek győ zel mi do bo gó i nak ál lan -
dó részt ve vő je, több szö rös Eu ró pa-baj nok és
vi lág baj nok. Pá lya fu tá sá nak meg ko ro ná zá -
sát az ez év nya rán nyert olim pi ai baj no ki
cím je len tet te.

Sza bó Gab ri el la a Ma gyar Köz tár sa sá gi
Ér dem rend lo vag ke reszt je, a Ju ni or Prima
díj, a Ma gyar Ér dem rend tisztikeresztje ki -
tün te té sek bir to ko sa.

Bár nem va gyunk Sza bó Gab ri el la mun -
ká ban el töl tött hét köz nap ja i nak ré sze sei,
még is so kat je lent szá munk ra, hogy sza bad -
ide jé nek egy je len tős ré szét a mai na pig
nagy köz sé günk ben töl ti.

Úgy gon dol juk, hogy Sza bó Gab ri el lá nak
az egész or szág szá má ra di cső sé get je len tő
si ke rei és az azok mö göt ti mun ka, ki tar tás és
hit, sze mé lyét pél da ként ál lít hat ják if jú sá -
gunk elé, és az ezek kel a tu laj don sá gok kal
pá ro su ló dömsödi kö tő dés mél tán iga zol ja
dísz pol gá ri cí mé nek jo gos sá gát.

Dömsöd, 2012. ok tó ber 23.
Bencze Ist ván pol gár mes ter

Var sá nyi An tal al pol gár mes ter
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Tisz telt Ün nep lő Kö zön ség!
Kü lön le ges nap a mai. Tör té nel münk egyik leg szebb for ra dal má ra em -

lé ke zünk. A mű sor fel idéz te ben nünk a kö zel múlt tör té netét, ami kor vér -
től volt pi ros a bu da pes ti ut ca. Ok tó ber 23-a az egész vi lág ma gyar sá gá -
nak nem ze ti ün ne pe. 15 mil lió ma gyar em lé ke zik ezen a na pon. Idéz zük
fel  az ’50-es évek Ma gyar or szá gát. Mind ös  sze 11 éve ért vé get a há bo rú,
amely az or szá got ro mok ba dön töt te, ki fosz tot ta. A la kos ság egy ti ze dét
öl te meg, tet te haj lék ta lan ná, ker get te vi lág gá. Az or szág va gyo ná nak
majd nem fe le meg sem mi sült, az ál lat ál lo mány 70%-a el pusz tult. Ma -
gyar or szág meg ér te a vi lág tör té ne lem leg na gyobb inf lá ci ó ját. 1 új fo rint
400 quadrillió pen gőt ért. Ezt a szá mot 29 0-val ír ják. A vá ros la kók éhez -
tek, fáz tak, vál tás fe hér ne mű jü ket cse rél ték el né hány to já sért. Ba tyu val
jár ták a fal va kat, ágy ne műt, evő esz közt, edényt cse rél tek bab ra, liszt re,
krump li ra. A pa raszt nak nem volt szer szá ma, igás ál la ta, vil la nya. Az or -
szág ha lá lo san fá radt és be teg volt. Bom ba sé rült há zak tö me ge, kí vül-be -
lül mál la do zó fa lú ott ho nok, túl zsú folt, rit kán köz le ke dő vil la mo sok, si -
vár üz le tek, sor banállás. Hos  szú éve ket jó sol tak, míg az or szág ki he ve ri
ezt a ka taszt ró fát.

Az tán a ki éhe zett, el csi gá zott or szág egy szer csak meg ráz ta ma gát és
új já szü le tett. A nép zö me szív vel-lé lek kel akar ta a gaz da sá gi vál to zá so -
kat. Még hi te le volt a kom mu nis ták jel sza vá nak: „Ti ed az or szág, ma -
gad nak épí ted!”

A pa raszt ság százéves ál ma tel je sült: meg va ló sult a nagy bir tok fel osz -
tá sa. 650 000 csa lád ka pott át la go san 5 hold föl det. 1946-ban meg szü le -
tett az új fo rint. Az ál la mo sí tott üze mek ben a mun kás azt hi het te, övé a
gyár. 1948-ban az or szág csak nem an  nyit ter melt, mint az utol só négy bé -
ke év ben. Há rom esz ten dő alatt, kül ső se gít ség nél kül let tek úr rá a gaz da -
sá gi vál sá gon.

Az tán min den de rék ba tört. A ’45-ös vá lasz tá so kon ab szo lút több sé get
szer zett Kis gaz da pár tot előbb fel da ra bol ták, majd ki szo rí tot ták a ha ta lom -
ból. Ko vács Bé lát, a párt fő tit ká rát a szov je tek le tar tóz tat ták. Nagy Fe renc
mi nisz ter el nök emig rá ci ó ba kény sze rült. Az ed dig  lé te ző két mun kás párt
Ma gyar Dol go zók Párt ja né ven egye sült. A par la men ti de mok rá ci át egy -
párt rend szer vál tot ta fel. 

A ve ze tés a ter me lés ben meg va ló sít ha tat lan  ira mot dik tált, a gaz da nél -
kül ma radt gaz da ság ban a hoz zá nem ér tés tob zó dott. Meg szü le tett az ál -
lam rend szer víz fe je: a mi nisz té ri u mi ap pa rá tus. Író asz tal nál dön töt ték el,
me lyik par cel lán mit ves se nek, me lyik gyár ban mit ter mel je nek. A vas és
acél or szá ga let tünk. 1951-ben is mét be kel lett ve zet ni a jegy rend szert.
Min den na pi ke nyér sem volt. Há rom év alatt az em be rek jö ve del me ne -
gyed ével csök kent. Be ve zet ték a be szol gál ta tást. Er re az idő szak ra így

em lék szik vis  sza egy pa raszt gaz da, aki re mi dömsödiek na gyon büsz kék
va gyunk. Papp Jó zsef sza va it idé zem:

„Az  ag rár fi a tal ság lát ta, hogy a ká der ag ro nó mus gár da nem tud ja meg -
csi nál ni a fej lett nagy üze mi me ző gaz da sá got. A meg lé vő tsz-ek egy re-
más ra úsz tak el a nagy üzem út vesz tő i ben, a fel vett adós sá gok ban. Mi, jó -
ér zé sű, ma gam faj ta, föl det sze re tő em be rek, két ség beesett ver gő dés sel fi -
gyel tük sok bal lé pé sü ket, a sok el ga zo so dott föl det. Vol tak olyan bá tor
em be rek, akik meg mond ták Rá ko si nak, hogy el vei hely te le nek, az úton
ame lyen ha lad nincs gáz ló, iszap ba me rül az or szág. Ezek nek mind meg
kel lett hal ni. El jött 1956. El in dí tott va la mit: a for ra dal mat. Van aki úgy
mond ja: el len for ra da lom? Azok nak, akik de por tál va, ár tat la nul le csuk va
vol tak, más a vé le mé nyük. Ne kem fe lért 1848-cal. Sze mé lyes meg győ ző -
dé sem, ahol a sok gaz tett mi att le kell vál ta ni az el ső szá mú ve ze tő ket, az
nem el len for ra da lom. Hi szen mi lyen ál lam fér fi ak vol tak?? Akik sa ját el -
vű mun ka tár sa i kat akasz tó fá ra küld ték, mert ná luk mű vel teb bek vol tak:
Rajk Lász lót, Pálfi Györ gyöt, Szalai La jost, Nagy Im rét. A tör té ne lem
gond ja, hogy fény de rül jön az igaz ság ra és Nagy Im re ár tat lan sá gá ra.
Van nak még most is élő em be rek, akik nek lel ki is me re te nem le het nyu -
godt a pél dát lan bű nök el kö ve té sé ért, a ba rá tok, mun ka tár sak meg öle té sé -
ért.” Ed dig az idé zet.

A nor ma és be szol gál ta tás fo ko zá sa mel lett pök hen di és lé lek te len hi -
va tal no kok pac káz tak a dol go zó nép pel. En nek el le né re az em be rek aka -
rat ere je, élet ked ve még sem sor vadt el. A mo zik, szín há zak, könyv tá rak
zsú fo lá sig tel tek. A jö vő je len tet te szá muk ra azt, ami ért haj lan dók vol tak
ál doz ni: föl det, bért, ve rí té ket. 1956-ban ez a szel lem in dí tot ta el a for ra -
dal mat. Hit tek ab ban, hogy min den meg vál toz tat ha tó, el tö röl he tő, ki ja -
vít ha tó. Csak vis  sza kell tér ni a tisz ta for rás hoz. Szá muk ra ez az esz me a
szo ci a liz mus volt, amely nek va ló ság gá vá lá sá ban ren dü let le nül hit tek.
Le akar ták mos ni a meg gya lá zott esz mét: Rajk Lász ló vé rét, a le sö pört
pad lá so kat, a tsz-be kényszerített pa rasz tok meg alá zá sát, a min den na pos
fé lel met, a min dent be nyá la zó ha zug sá got. Má mo ros hit tel men tek az ut -
cá ra:  

„Hol nap ra meg for gat juk a vi lá got!”
A vi lág moz ga lom ha lá los kór oko zó ja rá juk is ki su gár zott.
A for ra da lom ki tö ré se Deb re cen ben kez dő dött ok tó ber 23-án, ahol több

ez res tö meg gyűlt ös  sze az egye tem előtt. A bel vá ro si párt szék ház előtt ad -
ták át 20 pont ban fog lalt kö ve te lé sü ket. Va la ki az er kély ről el sza val ta Pe tő -
fi: „A nép ne vé ben” c. ver sét. „Még kér a nép, most ad ja tok ne ki!”

For ra dal mi hely zet ben a ma gyar em ber ben új já szü le tik Pe tő fi
Sán dor em lé ke ze te. Csak azt a szel le met nem éget he ti meg a tűz,
amely ma ga a tűz.

Pe tő fi : „Jö ven dö lés” c. ver sé ben így ír édes any já nak:
„Anyám, az ál mok nem ha zud nak
Ta kar jon bár a szem fö dél
Di cső ne ve köl tő fi ad nak
Anyám so ká, örök kön él.”
És va ló ban él. Az ’56-os for ra dal má rok Pe tő fi so ra i val az aj ku kon néz -

tek szem be a fegy ve rek kel: 
„Em ber hez il lik, hogy le gyen jo ga. Jo got te hát, em ber jo got a nép nek.”

Bu da pes ten a Pe tő fi-kör hir de tett tün te tést, amely nek hí ré re a párt moz gó -
sí tot ta erő it. A tö meg nek nem volt ve ze tő je. Va la ki ki vág ta a ma gyar zász -
ló kö ze pé ből a szov jet cí mert. Es te 10 óra kor a him nusz ének lé se mel lett
dön töt ték le a 10 mé ter ma gas, 6 ton na sú lyú szob rot. Sztá lin fe je a pes ti
ut cán he vert. A fi a ta lok ma guk tól jöt tek az ut cák ra, sen ki sem hív ta őket,
és még Nagy Im re ké ré sé re sem men tek ha za. Aka ra tuk egy sé ges volt:
sza bad ság ról ál mod tak. Az ok tó ber 27-én új jáala kult kor mány tűz szü ne -
tet hir de tett és gyö ke res po li ti kai irány vál toz ta tást ha tá ro zott el. Am nesz -
ti á ról dön tött,  majd be je len tet te a szov jet csa pa tok ki vo nu lá sát, az ÁVH
fel osz la tá sát, a Kos suth-címer be ve ze té sét. A pa rasz to kat súj tó ter he ket
mér sé kel te, nem tá mo gat ta a kol ho zo sí tást. A kön  nyű- és élel mi szer ipar

Az október 23-án elhangzott ünnepi beszéd
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ja vá ra mó do sí tot ta a tá mo ga tá sok rend sze rét, de mok ra ti kus sá tet te a kö z -
é le tet. Az élet szín vo nal érez he tő en emel ked ni kez dett.

Mi lyen nek lát ta Nagy Im rét egy kor tár sa?
„Olyan po li ti kus volt, aki a kri ti kus pil la nat ban, ami kor vá lasz ta nia

kel lett né pe és meg győ ző dé se kö zött, a né pet vá lasz tot ta, és hű ma -
radt dön té se i hez.”

Mi lyen nek lát ja Nagy Im rét egy kor tár sunk?
Szanyi Ti bort idé zem:
„Nagy Im re  egye bek közt azért vál lal ha tat lan, mert  szov jet ál lam -

pol gár lé té re lett ma gyar mi nisz ter el nök. ’56-ban rend re rossz dön té -
se ket ho zott, már tír sá gá val tel jes élet mű vét ta gad ta meg.”

Ez a bal ol da li örök ség hang ja. Én úgy gon do lom, kö vet nünk kell
Nagy Im re pél dá ját, a jó hoz és igaz hoz va ló mind ha lá lig ra gasz ko dást.

Nagy vál to zá sok ra csak együtt, ös  sze fog va ké pes a nem zet. A pár -
tok ide o ló gi ái ér ték te len szó la mok.  Egye dül csak a jó em be ri ma ga -
tar tás és az igaz ság ve zet het min ket elő re. Egy fe le lős kor mány nak
pe dig min dig  a nép ér de ke it kell szem előtt tar ta ni, nem pe dig sa ját
po li ti kai meg győ ző dé sét.

Mi ma radt ne künk má ra a ki ví vott sza bad ság ból?
Négyéven kén ti re mény te len vá ra ko zás egy jobb nem ze ti kor mány -

zás ra. Elő ször el mér ték tal punk alól a föl det, el zá lo go sí tot ták az or -
szá got, po li ti kai spe ku lá ci ók kal for gat ták ki a meg ma radt gyá ra kat,
tönk szé lé re so dor ták a ma gyar me ző gaz da sá got. A pi a cot kor lát la nul
ki szol gál tat ták az  uni ós ter mékdöm ping utol só vég pont já nak. Amit
gyár tot tunk, el ad ha tat lan ná vált, amit ter mel tünk, nem ju tott be az
eu ró pai vér ke rin gés be. Az tán újabb négy év elé néz tünk nagy vá ra ko -
zás sal. Re mél tük, hogy szük ség lesz majd mun kánk ra, hogy va ló di
ter me lő gaz dál ko dás éled majd, amely ből be csü let tel meg ter mel jük a
ma gunk nak va lót, és az ál la mun kat fenn tar tó adó kat is.

S ahogy lá tunk öly vet ga lamb ra le csap ni, úgy csap tak le ránk
most a vá rat lan meg szo rí tá sok: az el té ko zolt mil li ók adó ját ne künk
kell  most meg fi zet ni. Az al kot mány nem szen te sít min den esz közt.
Szü let tek  át gon do lat lan tör vé nyek, ame lyek ha tá sát nem vizs gál ták
kel lő kép pen, s ame lyek meg va ló sí tá sa   a je len le gi  vi szo nya in kat te -
kint ve két sé ges. A fo ko zó dó, új és új né ven fu tó adó szö ve vény, a kí -
mé let len bír sá gok, az el bo csá tá sok, a sor ba oda ve sző vál lal ko zá sok
ha ra pó fo gó ként mar nak be lénk. De rék ba met szett ön kor mány zat ok,
mun  ka és meg él he tés nél kül ma radt csa lá dok, da gály ként nö vek vő
kény szer köz mun ka prog ra mok. Bi zony ta lan ren del ke zé sek, ame -
lyek fe ne kes tül fel for gat ják mind azt, ami ed dig a biz ton sá gun kat je -
len tet te. A má sik ol dal ról ban ki ár ve re zés alatt ál ló ott ho nok ez rei,
re mény nél kü li jövő...  Fenn áll a ve szély, hogy eb ben a szét zi lált vi -
lág ban az em be rek el le he tet le nül nek, s egy szer csak min den da rab -
ja i ra hul lik szét. 

Mit kí ván  a ma gyar nem zet?
Ha tá ro zott, fe le lős kor mányt, aki mér sé kelt és fo ko za tos, el hor -

doz ha tó adó po li ti ká val se gí ti elő a ter me lő fo lya ma tok élet ben ma ra -
dá sát, szo ci á lis el lá tó rend szer he lyett a  gaz da ság élén kí té sét szor gal -
maz za, tá mo gat ja mind azo kat, akik te vé keny sé gük kel má sok mun ká -
ját is biz to sí ta ni tud ják. Aki nem ránt ja ki lá bunk alól a ta lajt, nem
tesz le he tet len né. 

Ma már 24 órá ban sem elég ah hoz dol goz ni, hogy fenn ma rad junk.
Dek la rál ták, hogy olyan in téz ke dé se ket tá mo gat nak, ame lyek nem

érin tik köz vet le nül az em be re ket. Köz vet ve min den in téz ke dés hoz -
zánk ve ti hul lá ma it. A kí mé let len pénz be haj tás ha té kony sá gát óri ás ra
duz zasz tott ál la mi, hi va tal nok ré teg biz to sít ja, amely szá má ra a hát tér
tör vény ke zés egy ol da lú és kor lát lan  jo go kat biz to sít. Az egy re szű -
kü lő, va ló di ter me lő mun kát vég ző dol go zó ré teg gör nyed ten nyög,
amíg ki ter me li a pac ká zó hi va tal no kok év vé gi ju tal mát.

Nagy igaz ság, hogy a gaz da sá got nem a po li ti ka, ha nem a pi ac sza -
bá lyoz za. En nek a fo lya mat nak nem le het gá tat vet ni. Az eről te tett
cent ra li zá ció mű kö dés kép te len rend sze re ket ered mé nyez majd. A tol-
l vo nás sal meg szűnt ipar ágak  ez ré vel fog ják on ta ni a mun ka nél kü li e -
ket. Az ál lam adó be vé telt ve szít, és a meg él he tés nél kül ma radt tö me -

gek se gé lye zé se  to váb bi mil li ár do kat fog fel emész te ni. Ki ter me lünk
egy cél és jö ve de lem nél kü li nem ze dé ket, aki ket a po li ti kai spe ku lá -
ció és a bank rend szer ki for ga tott, akik ha zá juk ban nem re mél he tik
sor suk jobb ra for du lá sát. Gyors és érez he tő vál to zá sok ra len ne szük -
ség.

Sen ki sem ra gad hat ja el tő lünk a meg él he té sün ket, sen ki sem gaz -
dál kod hat azok kal a ja vak kal, ame lye ket mi ál lí tot tunk elő. „Itt va -
gyunk, itt is ma ra dunk, ez a föld a mi énk. Meg az ég is fö löt te” –
mond ja  Fe ke te Ist ván. De itt las san már csak az ma rad, akit a nyo mo -
rú ság nem tu dott in nen el haj ta ni. Már nem csak fi a ta lok, egész csa lá -
dok for dí ta nak há tat az or szág nak. Há rom ne héz év telt el, s a ba jok
gyö ke rét még nem ás tuk ki.  S bár bí zunk a kor mány el tö kélt sé gé ben,
na gyon meg szen ved jük a vál to zá so kat. 

Vá la szo kat ke res ve né zünk vis  sza 1956-ra, er re a tisz ta for ra da -
lom ra, ame lyet Bibó Ist ván ál lam mi nisz ter így ér té kel: 

„A vi lág szí ne előtt vis  sza uta sí tom azt a rá gal mat, hogy a ma gyar
for ra dal mat fa sisz ta vagy an ti sze mi ta ki len gé sek szen  nyez ték vol na
be. A harc ban osz tály és fe le ke ze ti kü lönb ség nél kül vett részt az
egész ma gyar nép, s meg ren dí tő és cso dá la tos volt a fel kelt nép em -
ber sé ges, bölcs és kü lön böz tet ni kész ma ga tar tá sa, amel  lyel csu pán
az ide gen ha ta lom és a ha zai hó hé rok el len for dult. A ma gyar nép vér -
rel adó zott, hogy meg mu tas sa a vi lág nak a sza bad ság hoz és igaz ság -
hoz va ló ra gasz ko dá sát.”

A ma gyar nép hos  szan tűr. Tű ri vak és ön ző kor má nya it. Az tán el -
jön az idő, ami kor küz de ni akar, mert sza bad ság ra vá gyik. A nép aka -
ra ta  a sza bad ság.

Amíg a bu da pes ti ut cá kon fegy ver rel vív ták a sza bad sá got, Mel -
bourne -ben a ma gyar spor to lók egy vi lág előtt küz döt tek a győ ze le -
mért. 56 év vel ez előtt  az olim pi a éve volt. A XVI. nyá ri olim pi ai já té -
ko kat ren dez ték az auszt rá li ai Mel bourne -ben. Ez volt az el ső ötka ri -
kás ta lál ko zó a dé li fél te kén. Az ’56-os po li ti kai ese mé nyek, a szu e zi
vál ság és a ma gyar for ra da lom mi att több or szág le mond ta a rész vé -
telt, de a ma gyar spor to lók ott vol tak.

II. Er zsé bet és Fü löp her ceg nyi tot ták meg az olim pi át. A ma gyar
spor to lók 9 arany-, 10 ezüst- és 7 bronzér met nyer tek. Ek kor lett
arany ér mes töb bek közt Ke le ti Ág nes ma gyar tor nász nő, Papp Lász ló
ököl ví vó, va la mint Fá bi án Lász ló és Urányi Já nos ka jak-ke nu sok.

Mel bourne -i vér für dő név vel híresült el a Ma gyar or szág – Szov jet -
unió ví zi lab da mér kő zés, ahol a ve re ke dés be tor kol ló ös  sze csa pást
4:0-ra nyer te meg a ma gyar csa pat. A köz han gu lat tól tá mo ga tott ma -
gyar já té ko sok kal szem ben a szov je tek te he tet le nek vol tak. Tem pó -
juk el söp rő volt. A né ző tér ün ne pelt, né hány perc cel a mér kő zés vé ge
előtt biz tos volt a győ ze lem. Ek kor a szov je tek cen te re kö nyök kel
egy tel jes ere jű ütést mért el len fe lé re. Zádor Er vint ta lál ta el. Vé re
nem so ká ra vö rös re fes tet te a me den ce vi zét. Zádort le cse rél ték. Le -
csor gó vé re las san ter jedt szét vi zes tes tén, amint el ha ladt a tribün
előtt. A szur ko lók kö zött pil la na tok alatt el sza ba dul tak az in du la tok.
Szá zak ve tet ték át ma gu kat a kor lá to kon. A mér kő zést nem le he tett
be fe jez ni, ezért a hi va ta los be fe je zés előtt egy perc cel, ma gyar győ -
ze lem mel le fúj ták a bí rók. A szov jet já té ko so kat rend őrök me ne kí tet -
ték ki az uszo dá ból, a tö meg a ma gya ro kat ün ne pel te.

El telt 56 év. A sors úgy hoz ta, hogy 2012-ben is mét olim pi át írunk.
A XXX. nyá ri olim pi át Lon don ban II. Er zsé bet an gol ki rály nő nyi tot -
ta meg. A ma gyar spor to lók 8 olim pi ai arany-, 4 ezüst- és 5 bronz -
érem mel tér tek ha za. Ők is a ha zá ért küz döt tek, úgy mint elő de ik.
Misz ti kus nak tű nik, ahogy is mét lő dik a múlt. A szá mok és ese mé nyek
egy be esé se ta lán nem vé let len. Most, eb ben a pil la nat ban, eb ben a te -
rem ben mind ket tő nek kü lön le ges je len tő sé ge van: új ra él nek. Jel sza -
vuk: küz de lem, re mény, sza bad ság. Ez ’56 üze ne te: az erő üze ne te.

Be fe je zé sül Victor Hugo sza va i val sze ret ném kö szön te ni Önö ket:
„A jö vő nek sok ne ve van.
A gyen gék szá má ra ki szá mít ha tat lan,
A ret te gők szá má ra is me ret len,
A bát rak szá má ra le he tő ség.”
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A já rá si rend szer re va ló fel ké szü lés sel össz hang ban vál to zik a
jog sza bá lyi kör nye zet, a hi va ta lok mű kö dé sé nek fi nom han go lá sá ra
70 kor mány ren de let mó do sí tá sá ról szü le tett dön tés. Je len leg a kor -
mány hi va tal ok ré sze ként mű kö dő já rá si hi va ta lok szak igaz ga tá si
szer ve i nek il le té kes sé gi te rü le té nek meg ál la pí tá sa zaj lik. Min den já -
rás ban lesz pél dá ul já rá si gyám hi va tal, ugyan ak kor lesz nek olyan
szak igaz ga tá si szer vek, ame lyek több já rás ra ki ter je dő en lát ják
majd el fel ada tu kat. Az in for ma ti kai rend sze rek ös  sze han go lá sa mi -
att a föld hi va tal ok ban és mun ka ügyi ki ren delt sé gek ben fo ko za tos
lesz az át ál lás, tel jes kö rű en csak jö vő év má so dik fe lé ben fog meg -
va ló sul ni. 

A já rá si hi va ta lok ré szei lesz nek a je len leg még a fő vá ro si és me gyei
kor mány hi va tal ok he lyi, kör ze ti szer vei, ame lyek nek az il le té kes sé gét
ezért a já rá sok hoz kell iga zí ta ni. A já rá si hi va ta lok ban hat szak igaz ga tá si
szerv kez di meg mű kö dé sét jö vő re: a já rá si gyám hi va tal, já rá si épí tés -
ügyi hi va tal, já rá si nép egész ség ügyi in té zet, já rá si ál lat-egész ség ügyi és
élel mi szer-el len őr ző hi va tal, já rá si mun ka ügyi ki ren delt ség és já rá si
föld hi va tal. Míg gyám hi va tal min den egyes já rá si hi va tal ban lesz, az
épí tés ügyi hi va tal több já rás ra ki ter je dő en fog el jár ni. 

A már je len leg is a me gyei és fő vá ro si kor mány hi va tal okon be lül mű -
kö dő szak igaz ga tá si szer vek kö zül a kis tér sé gi nép egész ség ügyi in té ze -
tek és ke rü le ti ál lat-egész ség ügyi és élel mi szer-el len őr ző hi va ta lok

2013. ja nu ár 1-jé től szin tén két-há rom já rás te rü le tén fog ják el lát ni a fel -
ada ta i kat.

Je len leg kö zel 170 mun ka ügyi ki ren delt ség mű kö dik az or szág ban, ez
a szám jövőre is meg ma rad, így ezek is szin tén több já rás ra ki ter je dő ha -
tás kör rel jár nak majd el. Az eh hez szük sé ges in for ma ti kai fej lesz tés
2013 jú li u sá ra ké szül el. 

Szin tén in for ma ti kai fej lesz tés re van szük ség a kör ze ti föld hi va tal ok
já rá si rend szer re tör té nő át ál lá sá hoz, ezért ez is fo ko za to san tör té nik meg
2013. szep tem ber 30-ig. Ezt kö ve tő en a föld hi va tal ok is szin tén több já -
rás ra vo nat ko zó il le té kes ség gel vég zik fel ada tu kat.

A jog sza bály ok át ál lí tá sá val pár hu za mo san fo lya ma tos a pár be széd a
fő vá ro si és me gyei kor mány hi va tal ok, va la mint a pol gár mes te rek, kép -
vi se lő-tes tü le tek, jegy zők kö zött an nak ér de ké ben, hogy 2013. ja nu ár 1-
jé vel a já rá si hi va ta lok zök ke nő men te sen meg kezd hes sék mű kö dé sü ket,
és az át ál lás a te le pü lé sek ed di gi ügy fél szol gá la tá ban se okoz zon fenn -
aka dást. Ezek ben a na pok ban kö tik meg az át adás-át vé te li meg ál la po dá -
so kat or szág szer te a kor mány hi va tal ok a kép vi se lő-tes tü le tek kel, és tisz -
táz zák a még kö zö sen meg ol dan dó hát ra lé vő fel ada to kat.

Bu da pest, 2012. ok tó ber 18.
Saj tó Fő osz tály

Tár sa dal mi Kap cso la to kért Fe le lős Ál lam tit kár ság
Köz igaz ga tá si és Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um

Hangolják a jogszabályokat a járási hivatalok
mûködésének elõkészítésére

A mé di á ból ér te sül -
ve so kun kat meg döb -
ben tett az eset, mely
sze rint Dömsödön
egy idős asz  szonyt il -
le ték te len be ha to lók

bán tal maz tak és ki ra bol tak.
Ki rály Ri chárd, a Rác ke vei Rend őr ka pi tány -

ság ve ze tő je vá zol ta az ese tet, mely sze rint a né -
nit ok tó ber 27-én a Hol ló ut cá ban haj na li ket tő
kö rül tá mad ták meg. A né ni elő ször ar ra lett fi -
gyel mes, hogy a te ra szon lé vő fa gyasz tó szek -
rény fe lől zör gés hal lat szott. Er re ő fel kelt, lám -
pát gyúj tott, és mi vel sen kit sem lá tott, el kezd te
vis  sza pa kol ni a fa gyasz tó szek rény tar tal mát. Az
el kö ve tők hár man vol tak. Rej te kük ből elő búj va
há tul ról ütöt ték le a né nit, s ami kor az föld re ro -
gyott, még ak kor is üt le gel ték, rug dos ták pénzt
kö ve tel ve tő le. A sér tett szúrt sé rü lést is el szen -
ve dett, ám lé lek je len lét ének kö szön he tő en si -
val ko dott, se gít sé gért ki a bált, s ta lán en nek ha -
tá sá ra az el kö ve tők ab ba hagy ták a bán tal ma -
zást. Kü lön fé le élel mi szer faj tá kat vit tek ma guk -
kal kis ér ték ben, s mi vel a né ni azt nem árul ta el,
hogy hol tart ja a pén zét, ezért azt nem is tud ták
el vin ni. Sze ren csé re az el kö ve tők el me ne kül -
tek, a sér tett pe dig te le fo non tu dott se gít sé get
kér ni egyik kö ze li hoz zá tar to zó já tól, aki ér te sí -
tet te a rend őr sé get és men tőt hí vott.

A rend őr ka pi tány úr szó be li tá jé koz ta tó já ban,
ki emel ten be szélt ar ról az ös  sze han golt ki vá ló
rend őr sé gi mun ká ról, mely kéz re ke rí tet te az el -
kö ve tő ket. A kör ze ti meg bí zot tak, a jár őrök, a
bűn ügyi hely szí ne lők, a nyo mo zók az éj sza ka
kö ze pén ug rot tak és tet ték a dol gu kat. Fo lya ma -
to san tar tot ták egy más sal a kap cso la tot, újabb
és újabb in for má ci ó kat osz tot tak meg egy más -
sal, mely nek kö szön he tő en mint egy 12 óra alatt
az el kö ve tők bi lincs alá ke rül tek. 

A rend őr ka pi tány úr el mond ta: a nyo mo zás kor
azt le he tett tud ni, hogy a Hol ló ut ca há ta mö gül
ha tol tak be, mert ott volt meg bont va a ke rí tés, va -
la mint nyo mo kat is hagy tak  ma guk után az el kö -
ve tők. Így egy ti pi kus for ró nyo mon ül dö zést le -
he tett meg kez de ni. A hely szí ni nyo mok és a kör -
nyék be li em be rek el mon dá sa alap ján több név
ös  sze állt a fel té te le zett el kö ve tő ket il le tő en. Az is
bi zo nyos sá vált, hogy hely be li ek vol tak az el kö -
ve tők. Ez egy klas  szi kus eset, mi kor fo lyik a bűn -
ügyi hely szí ni szem le, és az ott rög zí tett ada tok és
nyo mok rész le te tel je sen il lesz ke dik ah hoz a
szál hoz, ame lyen el in dult a nyo mo zás.

Ez az ered mé nyes ség kö szön he tő a gyor sa -
ság nak és an nak a tény nek, hogy az ös  sze han -
golt mun ka kap csán az ügy fel de rí té se már cél -
egye nes ben volt. A me gye így nem vet te át az
ügyet, és si ke rült ha té ko nyan, gyor san fel gön -
gyö lí te ni az ese tet.

Va sár nap du. négy-
re már mind há rom
el kö ve tőt si ke rült be -
azo no sí ta ni. A Rác -
ke vei Bí ró ság  már
hét főn (ok tó ber 29-
én) tár gyal ta az ese tet. Az elő ze tes tár gya lás
nyil vá nos volt.

Ki rály Ri chárd r. al ez re des hang sú lyoz ta,
hogy a be je len tést kö ve tő en per ce ken be lül a
kmb-s kol le gák a hely szí nen vol tak, a gyors re a -
gá lás na gyon fon tos moz za nat, mint ahogy az is
na gyon fon tos, hogy oda fi gyel jünk az egye dül -
ál ló em ber tár sa ink ra.

Kü lön kö szö ne tét fe jez te ki a pol gár mes ter úr és
a kép vi se lő-tes tü let azon se gít sé gé ért, hogy a rend -
őrök éj sza kán ként hasz nál hat ják a hi va tal La da
Ni va ko csi ját. Ez nagy mér ték ben ja  vít  ja a rend -
őrök gyors moz gá sát, re a gá lóké pes sé gét, amely
ilyen ese tek ben szó sze rint élet bevá gó an fon tos! 

A la kók biz ton sá ga ér de ké ben Dömsöd Ön -
kor mány za ta ter ve zi a tér fi gye lő ka me ra rend -
szer ki épí té sét, mely szin tén nö ve li az el kö ve tők
el le ni fel lé pés ha té kony sá gát.

Vé gül Dömsöd te le pü lés la kói ne vé ben kö -
szön jük a rend őre ink gyors és ha té kony mun ká -
ját, hi szen az el esett, két ség beesett em be rek ki -
szol gál ta tott ként el ső sor ban tő lük re mél nek vé -
del met, se gít sé get. -V.I.-

REND ÕR SÉ GI HÍ REK
Eredményes, hatékony nyomozás 



MÉTERÁRU–RÖVIDÁRU–
LAKÁSTEXTIL

ÜZLET NYÍLT  DÖMSÖDÖN 
A KOSSUTH L. U. 87. SZ. ALATTI 

MÁTRIX  HÁZBAN

Vásznak, függönyök, behúzók, karnisok,
alkatrészek, gobelinek, fonalak, terítõk,
elõnyomott terítõk, zsinórok, szalagok, 
gombok, tûk, szivacs (méretre is) friz, filc,
töltõanyagok, cipzárak, gumik kaphatók, 
és minden amire a varráshoz szükség van!

KÉPKERETEZÉS!

Nyitva tartás:
Keddtõl péntekig: 8.00–17.00 
Szombaton: 8.00–12.00 óráig

Decemberben karácsonyi akciók!

Szeretettel várom régi és  új vevõimet!

Hargittainé Mariann
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V Á N  D O R  É N E K
Mu si cal két fel vo nás ban, a Ju és Zsu Tár su lat elő adá sá ban

Ok tó ber 20-án a Pe tő fi Sán dor OMK nagy ter me zsú fo lá sig meg telt szü -
lők kel, nagy szü lők kel, ba rá tok kal, is me rő sök kel és ér dek lő dők kel. A Ván -
dor ének c. elő adás ra hí vo ga tó pla ká tok és szó ró lap ok ígé re tes pro duk ci ót
vi zi o nál tak, rész le te sen be mu tat va a sze rep lő ket, is mer tet ve a szín pad ra
vitt tör té net alap gon do la ta it. Az egész pro duk ció ti pi ku san jel le mez te a
’60-as, ’70-es évek tár sa dal mi ré teg ző dé sét, po li ti kai ve tü le te i vel együtt,
va la mint a kor szak köz íz lé se is elő tér be ke rült ze nei és gon do la ti sí kon egy -
aránt. Mi ért is té rek ki oly rész le tes ség gel a kor szak jel lem ző i re? Ked ves
meg hí vás nak tet tem ele get, mi kor má sod ma gam mal he lyet fog lal tam a né -
ző té ren. A szó be li in vi tá lás kap csán fel kel tet te az ér dek lő dé sem az a ki je -
len tés, hogy ez a mu si cal kap cso ló dik 1956-hoz. Tu laj don kép pen elő hang -
ja is le het ne a köz sé gi meg em lé ke zés nek. És ez va ló ban így volt. A pro duk -
ci ó ban meg je le nő fi a ta lok élet ko ruk ból fa ka dó an rom lat la nok, szé pek és
sze rel me sek. Azon ban a fel szín alatt meg hú zó dó po li ti kai esz me ér de ke
erő sen be fo lyá sol ja az őszin te, rom lat lan meg nyil vá nu lá so kat. Minden nek
gyö ke rei az ’56-os for ra da lom kö vet kez mé nye i ben ke re sen dők.

Az alap tör té ne tet örök zöld dal la mok szí ne sí tet ték. A ki vá lo ga tott be tét -
da lok szer ve sen il lesz ked tek az egyes je le ne tek han gu la tá hoz.  

A szín pa di de ko rá ció gyors és egy sze rű moz du la tok kal pil la na tok alatt
át ren dez he tő volt, mind ez egy perc re sem zök ken tet te ki a kö zön sé get a
tör té net fo lya má ból.

A tech ni kai meg je le ní tés mel lett fon tos szól nom ma gá ról a tár su lat ról.
13 esz ten de je ala kult a Ju és Zsu Tár su lat. Szak mai ve ze tő jük Csi kós Lás-

z lóné. Dömsödön alig van olyan köz sé gi meg em lé ke zés vagy egyéb ren -
dez vény, ahol ne ad ná nak elő egy-egy pro duk ci ót ezek az éne kes-, szí nész -
pa lán ták. A Ván dor ének c. mu si cal elő adá sán ön kén te le nül is rá cso dál koz -
tam, hogy élet ko ru kat, is ko lá i kat és egyéb hát te rü ket te kint ve mennyi re sok -
fé lék Ők. Szin te a sze münk előtt vál nak fel nőt té. A szín pa don már-már pro fi
mó don mo zog nak, gesz ti ku lál nak. Egyik-má sik tár sas tánc ra járt, moz gá suk
ar ról árul ko dik, az tán van aki éne kel ni ta nul, jó hang gal – jó or gá num mal
több mű faj ban me gáll ja he lyét. Ezek a fi a ta lok már ka rak te re ket for máz nak.
Em lí tést kell ten nem azok ról a gye re kek ről is, akik nek alap ter mé sze te kis sé
vis  sza hú zó dó, még is ma ga biz to san mo zog nak a szín pa don, pro duk ci ó juk
épp oly fon tos, mint a fő sze re pet ala kí tó fi gu ráé. Rá cso dál koz tam, hogy ez a
tár su lat már ki ne velt egy fi a tal ge ne rá ci ót, sőt mi több után pót lá sa is van!
En nek kö szön he tő en egy re szé le se dik az a pa let ta, me lyen az elő ad ni kí vánt
da ra bok so ra koz nak. Mind ez ki tar tó, ös  sze han golt több éves mun ka gyü -
möl cse, mind a gyer me kek, mind pe dig a szak mai ve ze tő ré szé ről. Mindan-
nyiónk ál tal be csü len dő do log ez, gra tu lá lok hoz zá!

Dömsöd múlt ját fel idéz ve lát hat juk, hogy a te le pü lé sen min dig mű kö dött
szín ját szó tár su lat. Min den ko ri tag jai igé nyes sze rep lés sel köz ve tí tet ték kö -
zön sé gük fe lé a da rab ál tal meg kö ve telt ér té ke ket, im pul zu so kat. Vég szó -
ként en ged jék meg, hogy a Ván dor ének utol só mo no lóg já ból idéz zek né -
hány gon do la tot, me lyet ’Öcsi’ mon dott el, akit a sze rep sze rint a ha ta lom
em be re zsa ro lás sal kényszerített  be sú gás ra. Eb ből a né hány sor ból ki tű nik
az a bel ső ví vó dás, el len ke zés, in du lat, ami a fi a tal di ák ban ka va rog.

„Ked ves ba rá ta im! A po kol fe lé ve ze tő út is jó szán dék kal van ki kö -
vez ve. So kan nem ve szik ész re, hogy amit éle tük ben tesz nek, az nem -
hogy hasz nál na, de árt az em be rek nek. Ne kem úgy ér zem, nincs más
vá lasz tá som mint ten ni, cse le ked ni. Lu ci fer után sza ba don: nem ad -
ha tok mást én sem, csak mi lé nye gem. A fél iga zság ok ugyan is pont
olyan tá vol ság ra van nak a ha zug ság tól, mint az igaz ság tól. Ma az em -
be rek itt nem őszin ték egy más hoz, és mély sza ka dék ke let ke zett a tár -
sa dal mi ré te gek kö zött. Ha mi fi a ta lok nem pró bá lunk a jö vő fe lé te -
kin te ni, ha nem akar juk meg vál toz tat ni azt, ami ről ki de rült, hogy
rossz, ak kor min den ma rad a ré gi ben.”

Az elő adást, a nagy ér dek lő dés re va ló te kin tet tel, vár ha tó an karácsony
környékén is mét meg te kint he ti majd a nagy kö zön ség.

-V.I.-

Fotó: Kővári Zoltán
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No vem ber 8-án a pro jekt kö vet ke ző al kal -
mai az ál ta lá nos is ko la di ák ja it és az ön kor -
mány zat dol go zó it cé loz za meg.

3-4. osz tá lyo sok nak:
Ak tí van a la ká son kí vül – nem csak a mo ni -

to ré a vi lág: 
A moz gás, a sport és az egész sé ges élet -

mód/táp lál ko zás fon tos sá ga gye rek kor ban.
7-8. osz tá lyo sok nak:

Fel nőtt ko ri ve szé lyek a ti ni kor kü szö bén:
Fel vi lá go sí tó elő adá s a ti né dzser ko rú a kat

ve szé lyez te tő élet hely ze tek ről, tu dat mó do sí tó
sze rek ről és az ezek kel kap cso la tos meg elő zés
fon tos sá gá ról.

Fel nőt tek nek a pol gár mes te ri hi va tal ban:
Pre ven ció az éle tért: 
Fel nőt te ket ve szé lyez te tő nép be teg sé gek ri -

zi kó fak to rai, meg elő zé sük és te rá pi á juk. 

Eb ben a két té má ban hall gat hat tuk meg ok tó -
ber 15-én hét főn a „Prog ram a dömsödi la ko sok
egész sé gi hely ze té nek ja ví tá sá ra” c. pályázat
so ron kö vet ke ző elő adá sa it.

Du. 5 órá tól Sza bó Pé ter re for má tus lel ki -
pász tor be szélt az öreg ség ről. Em lí tést tett ar ról,
hogy a Bib lia az élet kort őr vál tás nyi idő ként fe -
je zi ki. Az öreg ség az évek szá má nak nö ve ke dé -
sé vel, bel ső lel ki érés sel, böl cses ség gel és bel ső
lel ki érett ség gel jár. Ki emel te, hogy az élet nek
nem a men  nyi sé gi ré sze fon tos, ha nem a tar tal -
ma. Ép pen ezért elő for dul hat az is, hogy va la ki
a ne ki ki sza bott rö vid időt ér té ke sen él te meg,
míg más éle te fo lya má nak hos  szú év ti ze dei alatt
sem ké pes tar tal ma san ki hasz nál ni azt. A meg -
je lent hall ga tó ság ös  sze té tel ét te kint ve, több nyi -
re a nyug dí jas kor osz tály kép vi sel tet te ma gát.
Szám ba vé ve éle tü ket men  nyi re igaz nak bi zo -
nyul mind az, amit a tisz te le tes úr ecse telt, hi -
szen kö zü lük töb ben is, hos  szú évek alatt sok
min dent meg él tek, át él tek. Még is erőt su gá roz -
va üdék tud tak ma rad ni. Hogy is le het ez? Az
elő adá son el hang zott, hogy az él gaz dag éle tet,
aki be telt az Is ten ál tal adott ja vak kal, ami a hit,
re mény és sze re tet, Aki azt né zi, hogy mit is te -
het ne még, és ön ma gán túl em ber tár sa i ra is
gon dol, imád ko zik a má sok si ke ré ért.

Az elő adás a kö vet ke ző gon do lat tal zá rult:
„Tel jünk be az élet tel, vé gez zük a mun kán kat
egy más örö mé re, Is ten di cső sé gé re”.

Du. 6 órá tól Ba logh Lász ló Le ven te a ki ván -
dor lás sú lyos bo dó ten den ci á ját fej te get te. Tár sa -

dal munk ra egy re jel lem zőb bek a meg él he té si
gon dok, me lyet leg töb ben az el ván dor lás sal,
kül  föl di mun ka vál la lás sal pró bál nak át hi dal ni. A
dabi gyü le ke zet lel ki pász to ra fel vá zol ta, hogy
mi lyen ve szélyt je lent ez Nem ze tünk re néz ve.
En nek nem csak gaz da sá gi, ha nem lel ki ve tü le te
is van. – A ki ván do rol tak más ál la mok adó rend -
szer ében adóz nak, le ve tik nem ze ti ön azo nos sá -
gu kat, ha zát lan ná, gyö kér te len né vál nak. El vet -
ni, le mon da ni mind ar ról amit ez az or szág ad hat:
az anya nyel ven va ló ta nu lás le he tő sé gé ről, az
egész sé ges élet hez va ló jog ról (vé dő ol tás, tisz ta
iha tó víz, le ve gő) ez bűn. Bűn, mint ahogy az is,
ha itt hagy ják az idős szü lő ket, ki búj va a fe le lős -
ség alól. Még is mit te gyünk, tet te fel a kér dést a
lel ki pász tor, majd a vá la szo kat is meg ad ta: Te -
gyük él he tő vé a nem zet ál dá sa it, ve gyük tu do -
má sul, hogy Is ten meg ha tá roz ta la kó he lyünk ha -
tá ra it, hogy ott tud junk bol do gul ni. Sze res sük
egy mást, fo gad juk el kö zös ’magyar’ sor sun kat.
Őriz zük meg, erő sít sük nem ze ti ön ér ze tün ket és
te gyünk azért, hogy ké pe sek le gyünk el lát ni egy
kis ös  sze fo gás sal sa ját ma gun kat.                 -V.I.-

Az öregség nem betegség…
illetve Menni vagy maradni…

A projektek az Európai Unió
támogatásával valósultak meg.

TÁMOP-6.1.2/A-09/1-KMR-210-0410

„Program a dömsödi lakosok egészségi helyzetének
javítására” c. pályázat következõ elõadásai:
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Itt az ősz, a kin ti mé hé sze ti mun kák vé gez té vel egy re több időnk
jut ar ra, hogy a kert ben el vé gez zük a szük sé ges őszi fel ada to kat, pi -
hen jünk, il let ve las san ként ké szül jünk az ün ne pek re is. Er re gon dol -
va ös  sze szed tem pár olyan édes ségre cep tet, ame lyek el ké szí té sé hez
méz kell. 

Az egy re hi de gebb idő vel azon ban saj nos együtt jár nak a meg fá -
zá sos, lá zas, nát hás meg be te ge dé sek. Gon do lom, mon da nom sem
kell, hogy pél dá ul a méz, a pro po lisz tink tú ra, a ma gos méz, a mé zes
tea s ezek egyes zöld sé gek kel együtt al kal maz va, mind-mind ha tá -
sos és ter mé sze tes gyógy szer, s a hi deg ben ki vá ló vi ta min- és ener -
gia for rás.

Lás suk hát sor ban őket:
Méz: Ki vá ló kö hö gés csil la pí tó. To rok fá jás ra, láz csil la pí tás ra va ló.

Sok kal jobb ha tás fok kal ren del ke zik, mint bár me lyik gyógyszer. 2-3
kis ka nál lal be vé ve las san le nyel ni, s utá na nem le öb lí te ni mi ni mum
20 percig! Fokhagymára csor gat va fo gyaszt va ki vá ló bak té ri um ölő,
bel ső fer tőt le ní tő. A kris tá lyos méz na gyon jó to rok ta ka rí tó-„le ka pa -
ró” szer. Fe ke te ret ken át csor gat va más nap ra ke ve re dik ve le, s az
üreg ből el fo gyaszt va iga zi vi ta min bom ba! Több fé le ki sze re lés ben
ná lunk is vá sá rol hat több fé le mé zet té li re csa lád já nak is!

Pro po lisz tink tú ra, pro po li szos méz: Propoliszból az em ber 10-
20 mg-ot vi sel el na pon ta 1 kg test súly ra vetítve, de a tink tú rák sű rű -
sé gét le he tet len pon to san meg ál la pí ta ni. Ha 50 ml al ko hol ban fel ol -
dunk 20 gramm vi a szos nyers pro po liszt, ab ból na pi ~50-100 csepp -
nél több nem aján lott egy 70 ki lós em ber nek (1 ml = kb. 25 csepp). A
pro po lisz-túl ada go lást je lez he ti fel duz zadt szem héj, csa lán ki ütés,
vér nyo más csök ke nés. Az ada go lást so sem a vég let től kezd jük, ha -
nem kis ada go kat egy re nö vel ve, és ak kor nem je lent het prob lé mát:
nor má lis ada go lás ban sem mi lyen mel lék ha tá sa nincs. Koc ka cu kor ra
cse peg tes sünk az ol dat ból pár csep pet, és hagy juk a szánk ban las san
fel ol dód ni. Ne igyunk utá na leg alább 20 per cig! Túl ada go lás ese tén
4-5 na pig szü ne tel tet ni kell a fo gyasz tá sát, majd ap rán ként új ra kezd -
he tő. A pro po lisz mi nő sé gét 2 évig meg őr zi, de ezt rö vi dí ti a ma gas
hő mér sék le ten va ló tá ro lás, és ha nap fény éri. Töb bek kö zött erő sí ti
az im mun rend szert, ter mé sze tes an ti bio ti kum (sze rű) és gyul la dás -
csök ken tő ha tá sú. Hasz nál ha tó lég cső hu rut és al ler gi kus jel le gű aszt -
ma ese té ben. Ví rus-, bak té ri um- és gom ba ölő, hasz ná la tos pél dá ul inf -
lu en za, her pesz és egyes bőr be teg sé gek el len. Nö ve li az erek ru gal -
mas sá gát. Se gít a meg fá zá sos meg be te ge dé sek ese té ben. A pro po liszt
ke ver het jük méz zel is, ak kor egy bar na  szí nű, erős aro má jú, mar káns
ízű mé zet ka punk, ami ből egy szer re ma xi mum 2 te ás ka nál nyit be vé -
ve, las san le nyel ve ha tá sos. Utá na, ha le het, ne igyunk leg alább 20
percig sem mit, hogy ne mos suk le azon nal, így ki fejt hes se a ha tá sát.
Kész re ke ver ten ter mé sze te sen ná lunk kap ha tó mind két ter mék!

A ma gos méz: Különféle ola jos mag vak (pl. dió, mo gyo ró), il let ve
aszalt gyü möl csök méz ben tart va. Na túr, vegy szer men tes ter mé kek,
cse me ge ként fo gyaszt hat ja bár ki. Ki tű nő aján dék öt let is, me lyet ná -
lunk is vá sá rol hat!

Mé zes tea: Egyrészt mert azt már szin te az el ső nát hánk óta tud -
juk, hogy ami kor va la ki be teg, ah hoz, hogy gyor san meg gyógy ul jon,
el en ged he tet len a rend sze res és bő sé ges fo lya dék be vi tel. És ak kor ar -
ról nem is be szél ve, hogy egy csé sze me leg mé zes tea ha té ko nyan
csil la pít ja a köhögést, és nyug tat ja a ka pa ró tor kot is. Ak kor ada gol -
juk a mé zet a te á ba, ha már nem na gyon for ró, hogy ne ká ro sod ja nak
ben ne azok az anya gok, ami mi att be le tet tük.

Íme a re cep tek:
Ka ra mel lás mé zes 
Hoz zá va lók (1 kg el ké szí té sé hez): 1 dl méz, 3 to jás, 20 dkg por cu kor,

10 dkg kris tály cu kor, 6 dkg vaj, őrölt fa héj, ánizs, 1-2 dkg szalalkáli, 90
dkg liszt, 1 to jás a ke nés hez.

A kris tály cuk rot egy ser pe nyő be szór juk, majd csen des tű zön
karamelizáljuk. Fel en ged jük 2 dl víz zel, és ad dig főz zük, míg a cu kor el
nem ol vad. A por cuk rot, a mé zet, a va jat, a to já so kat, a fű sze re ket és a sza-
lalkálit ke ve rő tál ba tes  szük, és ha bos ra ke ver jük. Be le önt jük a ka ra mell-
már tást, hoz zá ad juk a lisz tet, majd ad dig dol goz zuk, míg pu ha tész tát ka -
punk. Kony ha ru há val le ta kar va 8 órát pi hen tet jük. Pi hen te tés után új ra
össze gyúr juk, há rom rész re oszt juk, majd fél cen ti vas tag ra nyújt juk és
kü lön bö ző ala kú for mák kal kiszúrjuk. Olajozott tep si be he lyez zük egy -
más tól 2 cen ti re. A sü tőt 240 °C-ra he vít jük és be le tes  szük a tep sit. Ami -
kor a tész ta fel emel ke dett, 180 °C-ra vis  sza ves  szük a hőt és kész re süt jük.
Még for rón meg ken jük a fel vert to jás sal és hűl ni hagy juk. A to jás fe hér jé -
ből és a por cu kor ból gla zúrt ké szí tünk, és ez zel dí szít jük a már ki hűlt sü te -
mé nye ket. 

Tar tós mé zes 
Hoz zá va lók: 25 dkg liszt, 10 dkg cu kor, 4 to jás, 5 dkg méz, őrölt fa héj,

1 kis ka nál sü tő por, 10 dkg vag dalt dió.
A to já so kat és a cuk rot ha bos ra ke ver jük, hoz zá ad juk a lan gyo sí tott mé -

zet, a lisz tet, a sü tő port és a fa hé jat. Fél óra alatt ha bos ra ke ver jük, majd
ki va ja zott, ki lisz te zett tep si be önt jük és te te jét meg szór juk di ó val. A sü tőt
240 Cel si us fok ra he vít jük és be le tes  szük a tep sit. Ami kor a tész ta fel -
emel ke dett, 180 fok ra vis  sza vesszük a hőt és kész re süt jük. Ki ves  szük a
sü tő ből és fel sze le tel jük. Hos  szú ide ig tá rol ha tó, bár mi kor elő ve he tő sü te -
mény. 

Mé zes po gá csa
Hoz zá va lók (1 kg el ké szí té sé hez): 25 dkg méz, 1 evő ka nál rum, 3 to jás,

25 dkg por cu kor, csi pet nyi fa héj por, 5 dkg szalalkáli, őrölt szeg fű szeg, 70
dkg liszt, só, 1 to jás a ke nés hez, re szelt sze re csen dió, olaj, a to jás la zúr hoz
15 dkg por cu kor, 4 to jás fe hér je.

A lisz tet gyú ró desz ká ra önt jük és kö ze pén kis vá lyút ké szí tünk. A sza-
lalkálit fel old juk a rum ban, a mé lye dés be lo csol juk, meg szór juk a fű sze -
rek kel, majd be le üt jük a to já so kat. A va jat fel ol vaszt juk, a liszt hez önt jük,
majd hoz zá ad juk a cuk rot és a mé zet. Las san ös  sze ke ver jük a hoz zá va ló -
kat és ad dig gyúr juk, míg pu ha tész tát ka punk. Le ta kar juk kony ha ru há val,
majd 12 órát pi hen tet jük. Pi hen te tés után új ra ös  sze gyúr juk, há rom
egyen lő rész re oszt juk, majd fél cen ti vas tag ra nyújt juk, és szív ala kú for -
má val ki szúr juk. Ola jo zott tep si be he lyez zük egy más tól 1-2 cm-re. A sü -
tőt 240 °C-ra he vít jük, és be he lyez zük a tep sit. Ami kor a tész ta fel emel ke -
dett, 180 °C-ra vis  sza ves  szük a hőt és zsem le szí nű re süt jük. A sü tő ből ki -
vé ve, még for rón meg ken jük a fel vert to jás sal és hűl ni hagy juk. A to jás fe -
hér jé ket ke mény hab bá ver jük, be le szór juk a por cuk rot és si má ra ke ver -
jük, majd a sü te mé nyek dí szí té sé re hasz nál juk. Jó ét vá gyat hoz zá!

Es tén ként gyújt sunk vi asz gyer tyát, s töl tőd jünk fel ener gi á val mind -
annyi an ős  szel is!

Min den mé hé sze ti kü lön le ges sé günk kap ha tó az Át ri um Üz let ház Dro -
gé ri á já ban! A de cem be ri ka rá cso nyi vá sá ron is bát ran ke res se nek min ket!

Jó egész sé get kí vá nok min den Ol va sónk nak!
Ír ta:                                           Ágfalviné Csernus Ri ta (őstermelő-méhész)

Hideg – Õsz – Szomorkás idõjárás kint,
Meleg – Kellemes idõtöltés egészségesen bent, 

mi mással, mint a mézzel és társaival
A Csernus Méhészet õszi cikkével jelentkezik 



Aka dály ver seny 
2012. október 6.

Ok tó ber 6-án mi, a Gróf Szé che nyi Ist ván Ál ta lá nos Is ko la fel ső ta -
go za to sai, aka dály ver se nyen vet tünk részt. Ezen a na pon a 13 ara di
vér ta nú ra em lé kez tünk, a meg ol dan dó fel ada tok is hoz zá juk kap cso -
lód tak.

Na gyon iz gal mas volt. Szil vi né ni két csa pat ra bon tot ta az osz tályt.
Az egyik csa pat ka pi tány Zsol ti, a má sik Geri lett. Kü lön bö ző ál lo má -
so kon kel lett szá mot ad ni tu dá sunk ról, gyor sa sá gunk ról, ügyes sé günk -
ről. Spor tol tunk, éne kel tünk, tör té nel mi ké pet ra gasz tot tunk ös  sze, és
elő ze tes fel ké szü lés se gít sé gé vel fel adat sort töl töt tünk ki. Na gyon jól
szó ra koz tunk!

A ver seny vé gén a Fó kusz Ta ka rék jó vol tá ból még aján dé kot is kap -
tunk. Kö szön jük Ne kik és a ver seny szer ve ző i nek ezt a cso dá la tos na pot!

Tóth Ilo na 5. b
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Mihály-napi vásár
Szeptember 29-én ismét megrendezésre került a Széchenyi úti

iskola udvarán a Mihály-napi vásár. Ebben az évben is nagy izga-
lommal vártam. Számomra a legjobb dolog a néptáncfellépés volt.
A műsor végén tanáraink is felléptek egy meglepetés tánccal. Ezt
követte az árusítás. Sok ötletes dolgot lehetett vásárolni. Még hely-
ben sütött kürtőskalácsot, házi lángost, házi szörpöt, főtt kukoricát
is. A mi osztályunk (5. b) standjánál sokféle portékával vártuk a
nézelődőket. Az őszi ajtódísztől kezdve, a házi készítésű perecen
át, az otthon varrt válltáskáig minden megtalálható volt aszta-
lainkon.

Remélem, jövőre is megrendezésre kerül a vásár. Már most gon-
dolkodom a jobbnál-jobb ötleteken. 

Köszönjük Mariann néninek a vásár ötletét és a színvonalas
szervezést!

Pék Bianka 
5. b osztály

Könyvtári nyitvatartás
H: zárva
K: 10-18
Sz: 8-16
Cs: 8-14
P: 11-17
Szo: 8-12

Tel.: 06-24-519-711

***
Dömsöd múlt já ból ál lan dó hely tör té ne ti ki ál lí tás 

a könyv tár ban Ko vács Lász ló ta ní tó úr 
gyûj te mé nyé bõl. Nyit va tar tás a könyv tá ri 

nyit va tar tá si rend sze rint.



Ál lo más a 
mú ze um ban

Ok tó ber 6-án a Szé che nyi Ist ván Ál ta lá nos
Is ko la fel ső sei az ara di vér ta núk em lé ké re aka -
dály ver senyt ren dez tek. Er re az al ka lom ra a Pe -
tő fi Em lék mú ze um is fel ké rést ka pott, hogy
mint el len őr ző pont sze re pel hes sen a csa pa tok
út vo na lán. A fel ké rés iga zán meg tisz te lő volt.
Er re az al ka lom ra egy sze rű kér dés sort ál lí tot -
tam ös  sze, a kö vet ke zők sze rint:

Dömsödön fellelhető Petőfi-em lék he lyek;
Mely ver se it ír ta Dömsödön Petőfi?; A Petro-
vics-ház ban je len leg ki nek a ne vé hez fűződik a
kiállítás?; A Dömsödön fellelhető Bazsonyi
Arany mun kák kö zött van-e olyan al ko tás, ami
Petőfihez, valamint ok tó ber 6-hoz kap cso ló dik?

Az ér ke ző csa pa tok ügye sen vet ték az aka -
dályt, majd a me net le ve lük be ka pott dí szes bé -
lyeg ző meg szer zé se után to vábbin dul tak. Mind -
ös  sze tíz perc állt ren del ke zé sünk re, hogy a kér -
dés sor meg vá la szo lá sá hoz szük sé ges is me re te -
ket el mond jam, és Ők meg vá la szol ják azt. A
mú ze u mi ál lo má son Thamó Emő ke ta nár nő tet -
te fel a kér dé se ket és ko or di nál ta a csa pa to kat.
Min den zök ke nő men te sen zaj lott. Még is meg
kell em lí te nem a ked ves ol va sók nak, hogy mek -
ko ra se gít sé get je len tett szá mom ra Bazsonyi
Arany: Petőfi c. tus raj za. Ez az al ko tás tel jes

egé szé ben vé gig kí sé ri az 1848-49-es sza bad ság -
har cot a for ra da lom ki tö ré sé től egé szen a vé res
meg tor lá sig. A mű bal ol da lán Pe tő fi kép má sa
je le ní ti meg a for ra da lom ki tö ré sét. Kö zé pen a
jel leg ze tes ma gyar hu szár ru ha és a mel let te lát -
ha tó kar dok a győz tes csa ták ra em lé kez tet nek. A
kép jobb ol da lá n so ra ko zik a ti zen há rom bi tó fa,
mely a ti zen há rom ara di vér ta nút szim bo li zál ja.
Az előt te tér dep lő, fo hász ko dó alak egész nem -

ze tün ket jel ké pe zi, ahogy si rat ja, gyá szol ja az el -
ve szí tett sza bad ság har cot és a vér ta nú kat. A tus -
rajz elő te ré ben ott van a le igá zó ha ta lom. A mű -
vész nő mind ezt egy vi gyor gó, ci ni kus te kin te tű
fej for má já ban je le ní tet te meg. Az össz ha tás
meg döb ben tő és el gon dol kod ta tó.

Bí zom ab ban, hogy a fel nö vek vő if jú ság el -
rak tá roz za és to vábbad ja majd eze ket az ér té kes
is me re te ket.                                                         -V.I.-
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PE TŐ FI EM LÉK MÚ ZE UM
BBaazzssoonnyyii  AArraannyy és VVeeccssééssii  SSáánn  ddoorr ál lan dó ki ál lí tá sa

Nyit va tar tás: kedd, pén tek, szom bat: 1000 – 1600 órá ig. 
Be lé pő je gyek: fel nőtt: 200 Ft; nyug dí jas, di ák: 100 Ft.

Előzetes bejelentkezéssel a Petőfi Szülői Ház is látogatható, melyben jelenleg 
dr. Székely Zsigmond néhai községi orvos hagyatéka, és Vajnai János grafikái tekinthetők meg.
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Biz to san fel tűnt, hogy a cikk cí mé ben új né -
ven sze re pel a mű vé sze ti is ko la. A ne héz kes
„alap fo kú mű vé szet ok ta tá si in téz mény” meg -
ne ve zés he lyett a köz ne ve lé si tör vény vis  sza tért
a ré gi el ne ve zés hez, így is ko lánk nak is ezt kell
kö vet nie a ne vé ben.

Be in dult a tan év, és ez zel együtt a szebb nél
szebb fel ada tok. Né há nyat már tel je sí tet tünk is.
Töb bek közt be mu ta tó órát tar tot tunk az ál ta lá -
nos is ko lá sok nak, óvo dá sok nak.

Szep tem ber 15-én Sza bó Bet ti na kép vi sel te
is ko lán kat a Pe tő fi szü le i nek há zá ban meg ren -
de zett Vajnai Já nos-ki ál lí tá son. Bet ti rá ba kö zi
nép dal csok rot adott elő a ki ál lí tás meg nyi tó ján.

Ok tó ber 12. és 14. kö zött is ko lánk Comenius
cso port ja Var ga Anett ko or di ná tor ve ze té sé vel
részt vett az Aj kai IX. Arany Desz ka Fesz ti vá lon,
amely or szá gos mi nő sí tő szín ját szó fesz ti vál.
Tud ni kell, hogy a gye re ke ink fel nőt tek kö zött
lép tek szín re, sok kal na gyobb ta pasz ta la tok kal
ren del ke ző cso por tok kö zött kel lett tel je sí te ni ük. 

A cso port sok di csé re tet ka pott, és meg kap ta
a ki tün te tő „mi nő sí tett elő adói” cí met is. A
részt  ve vők a már Dömsödön is be mu ta tott „Fifi,

a pil lan gó” c. da ra bot ad ták elő. Az elő adás sze -
rep lői és se gí tői a kép szerint sorrendben: Ko -
vács Dó ra, Bí ró Klá ra, Hor váth Ba lázs, Ta kács
Nó ra, Bajnóczi An na má ria, Bognár Gáborné,
Cson ka Nó ra, Nagy Sebastián, Hartainé Mizsei
Éva, Hartai Mar tin, Varga Anett, Jancsó At ti la
és Hartai Ádám.

Gra tu lá lunk az el ért ered mény hez, és to váb bi
sok si kert kí vá nunk mind an  nyi uk nak! 

No vem ber 23-án és 24-én ké szü lünk a ha -
gyo má nyo san meg ren de zés re ke rü lő Dömsödi
Mű vé sze ti Na pok ra, aho vá min den ked ves ér -
dek lő dőt sze re tet tel vá runk!

A mű vé sze ti is ko la ta ná rai

Busay At ti la ked ves ol va sónk tól kap tuk ezt a
ké pet, amely az  1951-52-es év ben vég zett di á -
kok bal la gá sá ról ké szült fo tó. Busay Attila
1958-ban vég zett, osz tály fő nö ke K. Nagy Lász -
ló volt, egé szen 1957-ben be kö vet ke zett ha lá lá -
ig. Az it te ni osz tály kép a volt VI. is ko la véd gát

fe lő li ol da lán ké szült. Ez az is ko la a gyógy szer -
tár ral szem köz ti ol da lon volt.

A di á kok fel is me ré sé ben nagy se gít sé günk re
volt Sáfrán Jó zsef, aki szin tén raj ta van a fény -
ké pen. Az ő jó vol tá ból tud tunk min den kit azo -
no sí ta ni.

El ső sor: Sáfrán Jó zsef, Se bes tyén Lász ló,
Im re Já nos, Jakus Zsig mond, Sza bó Im re, He -
ge dűs La jos

Má so dik sor: Bene Pi ros ka, Ila Zsó fia, Ujj
Pi ros ka, Laczi Ist ván osz tály fő nök, Decsov La -
jos igaz ga tó, K. Nagy Lász ló osz tály fő nök,
Orosz Er zsé bet, Váczi Ve ro ni ka, Búcsi Er zsé bet 

Har ma dik sor: Ros tás Má ria, Nagy An na,
Nagy Ka ta lin, Bur ján Erzsébet, Gyarmati Ju li -
an na, Gacs Ilo na, Már ki Esz ter, Bá csi Emí lia,
Gyö ke res Má ria, Kopis Irén, Kiss Er zsé bet, Ko -
má ro mi Irén, 

Ne gye dik sor: Laczi Istvánné Ne mes Má ria
tanár, Tassi Ilo na, Vörös Irén, Is pán Pi ros ka,
Rátkai Esz ter, Gugyella Esz ter, Nagy Lí dia,
Sass Ilo na, Tóth Sa rol ta, Hódosi Klá ra,
Bajnóczi Er zsé bet, Vö rös Ju li an na

Ötö dik sor: Bajnóczi Mi hály, Vén An tal,
Csécs Jó zsef, Végh Gyu la, Őri Lász ló, Mol nár
Ist ván, Kiss Jó zsef, Sass Im re, Gás pár Gá bor,
Ambruska Jó zsef, Pálföldi La jos, Ga lam bos
Zsig mond, Wittner Fe renc, Tóth La jos, Ka to na
Mi hály, Dra gon Kár oly.

A kép tu laj do no sa sze re tet tel kül di ezt a ké pet
a Dömsödi Hír nök ol va só kö zön ség ének.

Mi pe dig kö szön jük a ké pet, Sáfrán Jó zsi bá -
csi nak pe dig az azo no sí tást!

Sza bó And rea

AAAA    DDDDeeeezzzzssssõõõõ    LLLLaaaajjjjoooossss    AAAAllllaaaappppffffooookkkkúúúú    MMMMûûûûvvvvéééé    sssszzzzeeeetttt     iiii     IIIIsssskkkkoooollllaaaa
ooookkkkttttóóóóbbbbeeeerrrriiii     hhhhíííírrrreeeeiiii
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AA  „„MMéégg  11000000  éévv  DDöömmssööddéérrtt””  EEggyyeessüülleett  KKöözzhhaasszznnúú  SSzzeerrvveezzeett
22001122--eess  MMiikkuulláássvváárrááss  DDöömmssööddöönn  pprrooggrraammjjáánnaakk  iissmmeerrtteettééssee::

2012. december 6. Miklós napja csütörtökre esik, itt kerül sor a szokásos csomagkiszállításra Mikulások és
krampuszok kíséretében. A régi több éves hagyománynak megfelelően lesz lehetőség egy kis közös éneklésre,
versmondásra a Mikulásokkal a gyerekeknek és felnőtteknek a Horváth-kertben. A program színesítéseként

fergeteges zenés műsorral, zsíros kenyérrel, teával és sült tökkel, kürtőskaláccsal várjuk az érdeklődőket. 
2012. december 7. pénteken délután, kora este a felnőttek számára egy szabadtéri Mikulás buli kerül megren-

dezésre a Horváth-kertben az ottani üzlettulajdonosokkal közösen. Ide is eljön a Mikulás. Lesz kirakodóvásár,
forralt bor, tea, zsíros kenyér. (Részletes program külön szórólapon, plakáton.)

2012. december 9. vasárnap 10,00 órától a szokásos kocsikázás a Mikulással és krampuszokkal a Petőfi Múzeumtól,
kísérő programok, játszóház, mesedia vetítés, arcfestés és a szokásos falusi betlehemállítás a múzeumkertben.

Fontos! Idén lesz külön krampusz vizsga! Kérjük azokat a gyerekeket, akik krampuszok szeretnének lenni, azok
2012. november 23-ig jelentkezzenek az óvodakonyhán Tarrné Zsóka néninél.

Sok szeretettel hív és vár minden kedves érdeklődőt a „Még 1000 év Dömsödért” Egyesület Közhasznú Szervezet, 
a Petőfi Múzeum, a Mikulás és a krampuszok!

A „Még 1000 év Dömsödért” Egyesület Közhasznú Szervezet szervezésében idén is
lehetőség nyílik arra, hogy a szülők, nagyszülők, barátok és ismerősök csomagot és
ajándékot küldjenek gyermekeiknek, unokáiknak, szeretteiknek és barátaiknak a Mikulás-
sal krampuszok kíséretében.

Az ajándékokat 2012. december 6-án csütörtök délután 
Dömsöd Nagyközség közigazgatási területén szállítjuk ki!

Figyelem! Mindenkinek a saját igényei és lehetőségei szerint összeállított, vásárolt csomagját és ajándékait adja át
a Mikulás.

Családonként, lakásonként a kiszállás díját, 1.000 Ft-ot  a megrendeléskor kell megfizetni!

Kérjük Önöket, hogy a megrendeléskor adják meg a pontos adatokat, JELLEMZÉSEKET, ÜZENETEKET a
megrendelőlapon. Itt jelezzék, hogy hol lesz elhelyezve (villanyóra, terasz, ablakpárkány stb.) az ajándék, hogy a
Mikulás és kísérete is megtalálja a csomagokat és átadhassa azt!

MEGRENDELÉSKOR KÉRJÜK, NE ADJANAK LE CSOMAGOT, AJÁNDÉKOT A MEGRENDELŐHELYEN!!

Megrendelőhelyek:

– MIZSE diszkont – (volt Júnó) Dömsöd, Kossuth L. u.
– Élelmiszer – Zöldségbolt (Faragóék) Dömsöd, Kossuth L. u.
– Zöldségbolt – Dömsöd, Horváth-kert
– Culka boltja – bio-bolt – Dömsöd, Átrium üzletház
– Surda Falatozó – Dömsöd, Kossuth L. u.
– Dobos ABC – Dömsöd, Váczi utca
– Zöldségbolt (Gulyásné Marika) – Dömsöd, Bajcsy-Zs. u.
– Sipos Vegyesbolt – Dömsöd, Irinyi utca

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2012. DECEMBER 4. KEDD – 
AZ ÜZLETEK NYITVA TARTÁSA SZERINT!

A megrendelést minden esetben írásban és két példányban kérjük megadni, a megren-
delőlap a fenti helyeken található meg!

Korona Sándor
„Még 1000 év Dömsödért” Egyesület Közhasznú Szervezet 

elnöke



Ami kor e so ro kat írom – ok tó ber utol só
nap ja i ban – vég re ki adós eső áz tat ja a föl de ket,
sőt már ha vas eső is esett, ami meg egy ki csit
szo kat lan ok tó ber ben. Még nem tud hat juk,
hogy mi lyen te lünk lesz, de nagy va ló szí nű -
ség gel meg jó sol hat juk, hogy ami lyen szél ső -
sé ges volt a nyár, a tél is szél ső sé ges lesz. Vég -
re el mond hat juk, hogy „eke já rá sig” meg ázott
a föld, amit már rég óta vár tunk. Az őszi ka lá -
szos ga bo nák, a bú za, rozs, őszi ár pa ve té sé nek
az ide á lis ide je ugyan már ok tó ber ben le járt, de
ha no vem ber kö ze pé ig ve tünk, még le het jó
ter més, per sze az idő já rá son sok mú lik, mi lyen
lesz a de cem ber és a tél idő já rá sa. Volt már
olyan esz ten dő, hogy az el ve tett mag a hó ta ka -
ró alatt tu dott ki kel ni, és el fo gad ha tó jó ter mést
ta ka rít ha tott be a gaz da.

Idő sze rű fel adat most no vem ber ben az is tál -
ló trá gya, szervestrágya ki hor dá sá nak, el te rí té -
sé nek és le szán tá sá nak el -
vég zé se. Saj nos az utób bi
évek ben, év ti ze dek ben na -
gyon le csök kent az ál lat lét -
szám, fő ként a ser té sek, de
a szar vas mar hák szá ma is
ke ve sebb, mint húsz év vel
ez előtt. A meg fo gyat ko -
zott ál la tok után ke ve sebb
is tál ló trá gya ter me lő dik,
pe dig a ter mő ta laj ok ter me lő -
ké pes ség ének fenn tar tá sá hoz, sőt
eme lé sé hez na gyon fon tos a szervestrágya. A
mű trá gyák hasz ná la tá val ugyan fo koz ha tó a
ter més, de egyrészben egy re drá gább a mű trá -
gya, és a kör nye ze tün ket is je len tő sen ká ro sít ja
a túl zott mű trá gya-fel hasz ná lás.

Már az elő ző hó na pok ban is ír tam, hogy a
drasz ti ku san le csök kent ál lat ál lo mány kö vet -
kez té ben a vi dé ken, fal vak ban élő em be rek
meg él he té si, fog lal koz ta tá si le he tő sé ge, be vé -
te le na gyon le csök kent. Míg ez előtt húsz év -
vel több mint tíz mil lió ser tést ne vel tek, hiz lal -
tak, ad dig má ra há rom mil lió ser tést sem tar ta -
nak. De saj nos nem csak a ser tés ál lo mány
csök kent le, ha nem az egyéb ál la tok is, a szar -
vas mar ha- és a ba rom fi ál lo mány is le csök -
kent. Azt mond ják egyes köz gaz dá sza ink,
hogy ol csóbb ha be hoz zuk kül föld ről a húst, a
zöld sé get, gyü möl csöt. A ma gyar ter me lők -
nek nincs egy ha té kony ér dek vé del me, és a vi -
dé ken élők nek egy je len tős ré sze mun ka nél -
kü li, mert le épült, a rossz dön té sek kö vet kez -
té ben tönk re ment az élel mi szer-fel dol go zó
üze mek je len tős ré sze. Saj nos azt kell meg ál -
la pí ta ni, hogy az utób bi évek ben, év ti ze dek -

ben min dent alá ren del tek a ha tal mi har cok -
nak, po li ti kai küz del mek nek, fi gyel men kí vül
hagy ták a szak mai szem pon to kat, és a hosz  -
szabb tá vú szem pont ok, a fej lesz tés, fel újí tás
he lyett a ha ta lom meg tar tá sa vagy meg szer zé -
se volt az egye dü li cél.

Most, no vem ber ben már a há zi-kis kert ben
is alig van ten ni va ló, bár ha még ed dig nem
szán tot tuk, ás tuk fel a föl det, azt ha az idő já rás
meg en ge di, mi e lőbb vé gez zük el. Ugyan csak
fon tos fel adat a kert szer ves trá gyá zá sa. Le he -
tő leg érett is tál ló trá gyát jut tas sunk a föld be, és
leg alább há rom éven ként trá gyáz zuk a ker tet,
mert csak úgy vár ha tunk jó ter mést, fő ként ak -
kor ha egy év ben két szer is ter me lünk (pl. bor -
só után ká posz tát, kar fi olt ül te tünk).

No vem ber hó nap ban már ko mo lyabb fa -
gyok ra is szá mít ha tunk, így a té li re be tá rolt
zöld ség fé lé ket, bur go nyát, al mát fagy men tes

he lyen (pin cé ben, kam rá ban, ve rem ben)
tá rol juk, ha szük sé ges vá lo gas suk át,

a hi bá sa kat, rom lás nak
in du ló kat rak juk kü lön.

Fon tos, hogy a tá ro ló he -
lyiséget fagy men tes na po -
kon szel lőz tes sük, mert
pél dá ul ha a bur go nyát túl

me leg he lyen (pl. ka zán -
ház ban) tá rol juk, meg  fon  nyad hat

vagy csí rá zás nak in dul hat.
A vi rá gos kert ben a ró zsa tö ve ket, ha még

ed dig nem ka pál tuk, fed tük be, azt mi e lőbb te -
gyük meg, hogy az al só rü gye ket véd jük meg a
ke mény té li fa gyok tól, mert vár ha tó, hogy
szél ső sé ge sen ke mény te lünk lesz, mert a nyár
is na gyon szél ső sé ges idő já rást ho zott. A sző -
lő tő kék, vi rág tö vek, ró zsa tö vek is meg há lál -
ják, ha a borozdába érett is tál ló trá gyát jut ta -
tunk.

Itt az ide je – ha még ed dig nem tet tük el – a
sa va nyí tott hor dós ká posz ta eltételének. Mint
tud juk, a ha gyo má nyos, ré gi re cept sze rint el -
tett ká posz ta nem tar tal maz sem mi fé le tar tó sí -
tó szert, ami ká ros le het az egész sé günk re, vi -
szont vi ta mi nok ban, ás vá nyi anya gok ban gaz -
dag. A ter mé sze tes sa va nyo dás nak 4-5 hét
szük sé ges, te hát ka rá csony ra be érik a most el -
tett ká posz ta, és azt sok fé le kép pen le het el ké -
szí te ni, de egy sze rű en sa va nyú ság ként is fo -
gyaszt ha tó.

Jó egész sé get, jó időt és min den jót kí ván a
cikk ös  sze ál lí tó ja:

Tóth Ist ván
nyug dí jas me ző gaz dász
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Me zõ gaz da sá gi hí rek
Idõszerû tennivalók
2012. év november hó

Dömsödi Hor gász
Egye sü let 

tá jé koz ta tó ja
Kö szön jük mind azok nak, akik 2011. évi

sze mé lyi jö ve de lem adó juk 1%-át egye sü le -
tünk ré szé re aján lot ták fel.

Egye sü le tünk szám lá já ra 236 701 Ft ér ke -
zett.

Eb ből nyug dí ja sa ink tá mo ga tá sá ra a ki írá -
si cél nak meg fe le lő en 165 691 Ft-ot tu dunk
for dí ta ni!

Így saj ná lat tal, de tu do má sul kell ven ni,
hogy csak 80 év fe let ti hor gá sza ink nak tud -
juk be fi ze té se i ket rész ben vis  sza té rí te ni
2013-ban!

EZEN ÖNÖK TUD NÁ NAK VÁL TOZ -
TAT NI A KÖ VET KE ZŐ ÉV BEN:

Kér jük, amen  nyi ben le he tő sé ge van, 2012.
évi sze mé lyi jö ve de lem adó já nak 1%-ával tá -
mo gas sa egye sü le tün ket.

A be folyt ös  szeg egy ré szét mű kö dé si cél -
ra (30%), a má sik ré szét 80 éven fe lü li hor gá -
sza ink hor gá sza ti fel tét ele inek ja ví tá sá ra kí -
ván juk for dí ta ni.

Dömsödi H. E. Ön kor mány za ta

2013. évi hor gá sza ti fel té te lek:
Ezúton ér te sít jük a Dömsödi 

Hor gász Egye sü let  tag ja it, hogy a
2013. évi hor gá sza ti fel té te lek ről és
dí jak ról tá jé koz ta tónk az egye sü let

hon lap ján meg je lent.
www.domsodi-he.hu

Köszöntõ
Papp László

és felesége 

Túróczi Ilona
november 12-én ünneplik 

házasságkötésük 60. évfordulóját.
Szeretettel gratulálunk és jó egészséget 

kívánunk:

Keresztlányuk 
és családja
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Le het, hogy nem min den dömsödi la kos
tud ja, hogy a dömsödi re for má tus te me tő ben
is van nak el te met ve a má so dik vi lág há bo rú -
ban meg halt, a har cok ban el esett ma gyar és
orosz (szov jet) ka to nák. 

Ha vissza te kin tünk az el múlt év szá zad ok -
ra, év ez re dek re, ta nul má nyoz zuk az em be ri -
ség tör té nel mét, meg ál la pít hat juk, hogy sok
mil lió em ber nem ter mé sze tes ha lál, be teg -
ség, öreg ség mi att halt meg, ha nem há bo rúk -
ban, em ber – em ber ál tal va ló harc ban, öl -
dök lés ben vesz tet te éle tét.

A mű sza ki tu do má nyos fej lő dés sel saj nos
a há bo rúk ban egy re töb ben hal tak meg, mert
egy re mo der nebb fegy ve rek kel ir tot ták a
nem ze tek egy mást. A hu sza dik szá zad ban
két vi lág há bo rú volt, és em be rek tíz mil li ói
pusz tul tak el, hal tak meg. Az utób bi hat van
év ben vi lág mé re tű há bo rúk ugyan nem vol -
tak, de a he lyi há bo rúk ban, for ra dal mak ban
sok tí zez ren hal tak meg a fegy ve res har cok
kö vet kez té ben.

E so rok író ja a má so dik vi lág há bo rút
mint gyer mek él te át. Nyolc éves vol tam,
mi kor köz sé gün ket, Dömsödöt is el ér te a
front, a há bo rús ese mé nyek. Saj nos szü le -
im, édes apám és édes anyám mind ket ten, itt
a há zunk ud va rán egy né met ak na tá ma dás
ál do za tai let tek, mind ket ten meg hal tak.
Mi kor az oro szok, szov jet ka to nák be vo -
nul tak köz sé günk be, a mi há zunk ba is be -
szál lá sol tak szov jet ka to ná kat. Jól em lék -
szem, nyolcéves vol tam: az egyik idő sebb
orosz ka to na – aki kár pát al jai ma gyar volt
– el mond ta, hogy egy ku tya Hit ler és Sztá -
lin, mind ket tő ár tat lan em be rek mil li ó it
kül di a ha lál ba.

Szü le im 1944 no vem be ré ben hal tak meg,
de a há bo rús kö rül mé nyek mi att a dömsödi
re for má tus te me tő be csak 1945-ben te met ték
el őket. Ar ra is em lék szem, hogy a szü le im
sír já tól nem mes  sze te met ték el a há bo rú ban
el esett hő si ha lált halt ma gyar és orosz (szov -
jet) ka to ná kat. A köz sé günk te rü le tén, kör -
nyé kén hő si ha lált halt ma gyar ka to nák sír ja -
it fo lya ma to san gon doz ták. Az orosz (szov -
jet) ka to nák sírjait – amely ben több száz, a
har cok ban el esett orosz ka to na nyug szik – az
utób bi évek ben nem gon doz ta sen ki, az em -
lék hely elég el ha nya golt ké pet mu ta tott.
Még a va ló ság hoz  tar to zik, hogy a rend szer -
vál tás előt ti évek ben a Bank há zán, ha zánk -
ban ide ig le ne sen ál lo má so zó szov jet ka to nai
ve ze tők meg ko szo rúz ták nem csak az orosz
(szov jet) ka to nák sír ja it, ha nem a ma gyar ka -
to nák sír ja it is.

Ez év nya rán vál to zás tör tént. 
Az orosz LUKOIL olaj vál la lat fi nan szí -

roz ta az ös  szes Ma gyar or szá gon lé vő sír fel -
újí tá sát, rend be té tel ét, így a dömsödi te me tő -
ben lé vőt is. Ezen sí rok fel tér ké pe zé se az

orosz nagy kö vet ség köz re mű kö dé sé vel tör -
tént meg.

Az orosz ka to nai sí ro kat és em lék mű vet
tel je sen fel újí tot ták, új em lék táb lát he lyez tek
el, és a kör nye ze tet is ren dez ték. Úgy ér zem,
hogy a ha lot tak nak, le gye nek azok hő sök
vagy ál do za tok – mindkét ol da lon egy ben
hő sök és ál do za tok is vol tak – ki jár a ke gye -
le ti meg em lé ke zés, tisz te let. Min den jó za nul
gon dol ko dó, jó szán dé kú em ber nek ar ra kell
tö re ked ni, hogy ne le gyen há bo rú, ne pusz -
tul ja nak, hal ja nak meg ár tat lan, fi a tal em be -
rek mil li ói, mint ahogy ez a két vi lág há bo rú -
ban tör tént.

Most no vem ber ben, a ha lot tak nap ja kör -
nyé kén, ke gye let tel em lé kez zünk min den
há bo rú ban el esett ka to ná ra, hő sök re, ál do za -
tok ra.

Ös  sze ál lí tot ta:
Tóth Ist ván, Haladás u. 

Kegyeleti megemlékezés a II. világháborúban
elesett katonákra

2012. november hó



„Majd meg fog va a gyer mek ke zét, ezt mond ta
ne ki: „Talitha kumi!” – ami azt je len ti: „Le ány ka,
ne ked mon dom, éb redj fel!” A le ány ka pe dig azon -
nal fel kelt és jár kált, mert ti zen két éves volt már.
Azok pe dig azt sem tud ták, ho va le gye nek a nagy
ámu lat tól.” Márk 5,41-42

El hunyt sze ret te ik re em lé ke ző gyü le ke zet!
Éle tünk so rán nap mint nap sok ar cot lá tunk.

Né me lyik re tu da to san te kin tünk, míg né me lyi ken
csak át sik lik a pil lan tá sunk. Van nak ar cok, ame -
lyek fe lé oda for du lunk, má sok tól pe dig el for du -
lunk. Van nak ar cok, ame lyek mé lyen be vé sőd nek
a lel künk be. Van nak ar cok, ame lye ket so ha sem fe -
lej tünk el. Ak kor is em lé ke zünk egy-egy ked ves
arc ra, ami kor az il le tő már nincs is az élők so rá ban.
Ilyen kor, ha lot tak nap ja kör nyé kén, ami kor a te -
me tő ket jár juk és em lé ke zünk el köl tö zött sze ret te -
ink re, ilyen kor még na gyobb erő vel ele ve ne dik
meg előt tünk egy-egy ked ves arc: az édes anyá nak,
apá nak, férj nek, fe le ség nek, test vér nek, gyer mek -
nek, ro kon nak, ba rát nak az ar ca. 

Egy édes apá ról hal lot tunk az igé ben, aki lel ke
mé lyén be teg gyer me ké nek ar cát hor doz ta. Jé zus
lá ba elé bo rult, és kö nyö rög ve kér te szá má ra a
gyógy ulást. Nagy so ka ság vet te kö rül Jé zust, de ő
meg hal lot ta a ké rést. Szá má ra min den em ber fon -
tos, aki őszin te szív vel és ké rés sel kö ze le dik hoz -
zá. Aki baj ban van, aki nek se gít ség re van szük sé -
ge, aki nagy mély ség be ke rült, aki vi gasz ta lást
keres, az szá mít hat Jé zus se gít sé gé re. A szá za dik
juh, az el ve szett drach ma, az el ve szett fiú tör té ne te
is ezt mond ja el. Mi lyen jó ne künk tud ni, hogy kü -
lön-kü lön szá mon tart ja az éle tün ket, ba ja in kat,
nyo mo rú sá gun kat, fáj dal mun kat, szo mo rú sá gun -
kat, gyá szun kat. Így van most is kö zöt tünk. Így
akar meg aján dé koz ni je len lé té vel, ön ma gá val.

Ki ez az em ber, aki oda megy Jé zus hoz? Ki ez,
aki ilyen ha tal mas dol got kér tő le? Egy zsi na gó gai
elöl já ró, név sze rint Jairus, aki fon tos tiszt sé get
töl tött be a kö zös ség éle té ben. Ez még aka dályt is
je lent he tett vol na szá má ra. Jairusnak fél re kel lett
ten nie büsz ke sé gét, ön tu da tos zsi dó mél tó sá gát,
ami kor Jé zus lá ba elé bo rult. A kül ső és bel ső aka -
dá lyok le győz he tők a mi éle tünk ben is, ame lyek
tá vol tar ta nak Jé zus tól. Jé zus előtt térd re kény sze -
rít het a baj is, de sok kal jobb, ha már előbb le bo ru -
lunk előt te tisz te let tel és hó do lat tal, mint a nap ke -
le ti böl csek.

Jé zus el in dul az apá val. Nem kér dez sem mit.
Nem kí ván csi Jairus hi té re, sem a kis lány lel ki vi -
lág ára. Nem té to vá zik, ha nem azon nal el in dul.
Ne künk ilyen Urunk van. Csak hív ni kell és ő jön.
Jön és cse lek szik. Sok kal hat ha tó sab ban, mint
aho gyan azt mi el tud juk gon dol ni. Bol do gan
meg ta pasz tal hat ja ezt ma is az az em ber, aki őszin -
tén, igaz szív vel ké pes se gít sé gül hív ni őt.

Úgy tű nik azon ban, hogy el ké sett a se gít ség.
Jön a tra gi kus hír: „Le á nyod meg halt!” Most már
min den hi á ba va ló. Kár fá rasz ta ni a Mes tert. Aki ért
ap ja min dent meg tett, meg halt. Jé zust azon ban
nem ál lít ja meg a szo mo rú hír. Ben nün ket meg ren -
dít egy ilyen szó, amit szerettünkről el mond egy
or vos, egy csa lád tag: meg halt, most már nincs se -

gít ség, minden nek vé ge van. Aki sze ret tünk, aki
sze re tett min ket: meg halt. Mér he tet len fáj dal mat,
szo mo rú sá got, oly kor el ke se re dést vált ki ez a szó:
meg halt. Olyan ne héz el fo gad ni, olyan ne héz el -
hin ni, olyan ne héz to vábblép ni és elő re te kin te ni,
ami kor ő meg halt. Ed dig még le he tett raj ta se gí te -
ni, de most már min den ké ső, le he tet len, cél ta lan,
fe les le ges, ér tel met len, hi á ba va ló. Hi szen na gyon
jól is mer jük az ál ta lá nos vé le ményt: a ha lál lal
szem ben nincs or vos ság. Jé zus azon ban nem hát -
rál meg, megy to vább. S aki őt hív ja, az ma is meg -
hall hat ja sza vát, amit az apá nak mon dott: „Ne félj,
csak higgy!” Ak kor mond ja ezt ne ki és ne künk,
ami kor mi már nem lát juk a to vább ve ze tő utat.
Ak kor mond ja ezt, ami kor min den együtt ér ző,
rész vé tet nyil vá ní tó szó ol csó vi gasz ta lás nak tű -
nik. Ak kor mond ja ezt a ha tal mas biz ta tást, ami kor
tra gi kus hely zet be ju tott az éle tünk. Ne félj, csak
higgy! Aki így biz tat, an nak sem mi sem le he tet len.

Vé gül meg ér ke zik Jé zus Jairus há zá hoz. Ott
van nak már a gyá szo lók, a si ra tó as  szony ok. Han -
go san sír nak és jaj gat nak. Tel je sen ért he tő a gyász,
a ször nyű fáj da lom. Jé zus azon ban csend ben van
és csend re in ti őket. Azt mond ja, hogy a gyer mek
nem halt meg, csak al szik. Er re ki ne vet ték. Mi lyen
ter mé sze tes vá lasz ez Jé zus sza va i ra. Ki ne vet ték.
Mi már csak tud juk, hogy meg halt. Nem ez az el ső
eset, hogy meg ál la pít juk, hogy be állt a ha lál. A be -
teg meg halt, be fe je ző dött az éle te. Mi biz to sak va -
gyunk a dol gunk ban. Men  nyi re jel lem ző ez a lel -
kü let, ez a ma ga biz tos gon dol ko dás mód a mai em -
ber re is. Há nyan gon dol ják, sőt ki is mond ják: ne -
kem ne be szél je nek Is ten ről, Jé zus ról, meg vál tás -
ról, örök élet ről! Ez már a 21. szá zad ban élő, fel vi -
lá go sult, nagy ko rú em ber szá má ra ide jét múlt,
túl ha la dott ál lás pont. Meg ha lunk és lesz fel tá ma -
dás – ez csu pán em be ri vágy álom, ki ta lá ció és
nem több. Örök élet – csak azért le het még egy ál -
ta lán er ről be szél ni és hal la ni, hogy va la mi vel vi -
gasz tal ja ma gát a ha lál fe lé me ne te lő em ber. Jé zus
fel tá madt, és lesz fel tá ma dás, és van menny és van
kár ho zat – so kan csak mo so lyog nak eze ken a sza -
va kon. Van nak aki gú nyo san, van nak akik el né ző -
en, ki csit saj nál koz va, ó, bár csak igaz len ne! De
mind ez csak álom. Ho gyan fo gad juk Is ten ígé re te -
it? Ké tel ke dés sel, ne ve tés sel, szá na ko zó mo soly  -
lyal – vagy pe dig hit tel?

Jé zus csak né hány em ber nek en ge di meg, hogy
ve le ma rad ja nak. Ek kor hang zik fel a te rem tő, éle -
tet adó szó: Le ány ka, ne ked mon dom, éb redj fel!
Jé zus sza vá ra a kis lány azon nal fel kel és jár kál. Jé -
zus vis  sza hív ta őt az élet be. Más hi á ba mond ta
vol na: kelj fel! De Jé zus sza va te rem tő szó. Is te ni
ere jé vel ké pes az éle tet vis  sza ad ni. Va ló ban: ná la
sem mi sem le he tet len. Bár csak ren dít he tet le nül
hin nénk a fel tá ma dott Jé zus ban, mert ak kor mind -
an  nyi unk szá má ra el hang zik majd fel tá ma dott
Urunk szá já ból: Kelj fel! Mert a mi Urunk, Jé zus
Krisz tus a fel tá ma dás és az élet! Ámen!

El hang zott 2012. ok tó ber 28-án va sár nap du.
3-kor, a dömsödi re for má tus te me tő ben tar tott is -
ten tisz te le ten. 

Sza bó Pé ter lel ki pász tor
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Keresztyén élet KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
„Annyira akartam élni,
betegséget legyőzni.
Búcsúztam volna tőletek,
de erőm nem engedett.
Így búcsú nélkül szívetekben élhetek.”

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik

NAGY JÁNOS
temetésén részt vettek, sírjára virágot, ko -
szorút helyeztek, mély gyá  szunkban együtt
éreztek velünk.                                   

Gyászoló család

Dömsöd-Nagytemplomi Református
Egy házközség
2344 Dömsöd, Petőfi tér 7.
Tel.: 06-24-434-477
E-mail: domsodnagytemplom.ref @gmail.com
Hivatali idő:
Hétfő: 9-12 óra
Csütörtök: 9-12 óra
Istentisztelet: Vasárnap 10 óra
Lelkipásztor: Szabó Péter
Beosztott lelkész: Szabóné Lévai Csilla

Dömsöd-Dabi Református 
Egyházközség
2344 Dömsöd, Szabadság u. 70.
Tel.: 06-24-435-178
E-mail: domsoddab.ref@gmail.com
Hivatali idő:
Szerda: 15-17 óra
Csütörtök: 9-11 óra
Istentisztelet: Vasárnap 9 óra
Lelkipásztor: Balogh László Levente

Római Katolikus Plébánia
2344 Dömsöd, Szabadság u. 83.
Tel.: 06-24-513-031
Hivatali idő:
Hétfő: 9-11 óra
Szerda: 9-11 óra
Péntek: 9-11 óra
Szentmise: Vasárnap 9 óra
Plébános: Nemeskürti Ferenc

Baptista Gyülekezet
2344 Dömsöd, Szabadság u. 125.
Tel.: 06-20-886-08-45
Istentisztelet:
Vasárnap 1/2 10 óra

5 óra
Ügyintéző lelkész: Dr. Almási Mihály

EEggyyhháázzkköözzssééggeekk
eelléérrhheettõõssééggeeii



Dömsöd : Taksony 0 : 2 (0 : 1)

Dömsöd, 100 néző
Jv: Kascsák, (Kamal, Péli)

Dömsöd: Balázs – Turcsán, Fehérvári, Kardos, Kelemen, He -
gedűs – Dunai, Agócs, Zsolnai (Kótai) – Balogh (Palotai 75. p.),
Végh

Edző: Halász Gyula
Taksony: Szeghegyi – Kozári, Hégner,

Lakatos, Felföldi (Dragovics) – Szabó,
Kajdácsi (Wéber) Piroska, Füzi (Horváth),
Mészáros (Málnai), Zsiga (Cseresnyés)

Edző: Pálinger Péter

Szegény embert az ág is húzza! Faragó
eltiltása miatt tartalékosan felálló csapa -
tunk, biztos védekezésre törekedve, a
32. percig jól állta a taksonyi támadá-
sokat. A 32. percben Balázs birtokol-
ta a labdát, melyet akár az oldalvona -
lon, akár az alapvonalon, akár a mezőnybe kirúghatott volna.
Nem ezt tette, hanem bevárta a rárohanó Kajdácsit, rárúgta a lab-
dát, amely a taksonyi csatárról a hálóba pattant. Ilyen hibát a
megbízható Balázs kapus 100 mérkőzésenként szokott elkövetni,
de most elkövette. Pont egy olyan meccsen, amelyen az ellenfél
jobb játékerőt képvisel. (A Taksony csapata jórészt a tavalyi
Alsónémedi csapatból áll, akik a megyei bajnokság második
helyén végeztek.)

Dicséret illeti azonban Kajdácsi Imrét, aki kezdőgyorsaságát
kihasználva, lehetetlent nem ismerve szerzett gólt csapatának.

A 62. percben Mészáros csapott le Kardos rövidre sikerült fel-
szabadítására, és nagy erővel lőtt a kapunk jobb oldalába. 

A jobb csapat győzött, azonban ha belegondolunk, mekkora
kapushiba kellett az első gólhoz, ha nem látja lesnek Balogh Vik-
tor gólját a játékvezető (a nézőtér közepéről nem tűnt annak), ha a
második gól előtt lefújja a bíró mikor Véghet szabálytalanul
szerelték, ha a játékvezető Kozárit rendkívül durva szereléséért
nem sárga, hanem piros lappal jutalmazza, ha a rutinos Királyt
cseréli be az edző nem Kótait, ha a gólveszélyes Palotai több
játéklehetőséget kap… Akkor talán még egy döntetlent is
elérhetett volna csapatunk. De sok a ha. Tény hogy a jobb csapat
győzött, de ez nem olyan egyszerűen alakult ahogy az eredmény
mutatja. 

A dömsödi csapatból dicséret illeti Fehérvárit, aki jól he lyet -
tesítette Faragót a középhátvéd helyén. 

Hegedűs megfelelően megoldotta az ellenfél legjobb játékosá-
nak, Kajdácsinak a semlegesítését. 

Zsolnainak és Agócsnak is volt néhány jó megoldása. 
Kardos és Kelemen nagy akarása dicsérhető. 
Dunai, Balogh és Végh a szokottnál gyengébb teljesítményt

nyújtott.
Kótai nem sokat tudott hozzátenni a játékhoz. Palotai a kevés

idő alatt még rendesen be sem tudott melegedni. 
Balázs kapus hibája végzetesnek bizonyult, remélhetően ebben

a bajnokságban már nem követ el ilyen hibát az egyébként meg-
bízható kapus.

Ifi csapatunk 3:1-re győzött Taksony ifije ellen.

Üllő II : Dömsöd 3 : 3 (1 : 3)

Fehérvárit a második félidő elején kiállította a játékvezető. 
A Dömsöd góljait Kelemen, Palotai és Balázs szerezte.

Ifi: Jászkarajenő : Dömsöd 3 : 1

Dömsöd : Délegyháza 1 : 0 (0 : 0)

Dömsöd, 120 néző
Játékvezető: Kéri (Kozma, Berendi)

Dömsöd: Balázs – Turcsán, Kovács
T. (Palotai), Faragó, Kardos, Kelemen,

Hegedűs – Dunai, Agócs – Balogh, Végh 
Edző: Halász Gyula

Gólszerző: Végh Gábor

A mezőnyben jobb teljesítményt mutató Délegy-
házának az egész mérkőzésen nem volt számottevő
gólhelyzete. A játékvezető kiosztott összesen 9 sárga

lapot, és a Délegyházából kiállította Heincz Ádámot.
Az ifi csapat 7:1-re győzött.

Varsányi
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VÉGE A VERETLENSÉGNEK!
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Szü lettek:
Kun Gusztáv – Farkas Noémi

ANDZSELÓ NOÉ

Csécs István – Balogh Andrea
ISTVÁN

Ágfalvi Miklós Géza – Csernus Rita
RÓBERT MIKLÓS

Házasságot kötöttek:
Tóth László – Csatári Anett

El huny tak:
Nagy András 59 éves

Bolovics József 66 éves

Gecző Miklós 59 éves

Csepregi József 75 éves

Tóth Antal 87 éves

Nagy János 60 éves

Bödő Csaba 42 éves

Csorba Ilona Klára 77 éves

Tóth Pál 57 éves

Gál Sándor 60 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: 06/24-385-342

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.: (06-24) 435-103, 
06-20/485-6060
Rendel: 
hétfő, szerda: 13.00-17.00 óráig
kedd, csütörtök, péntek: 7.30-11.00 óráig

II. körzet: Dr. Wagner Viktor 

Dömsöd, József Attila u. 8.
Tel.: (06-24) 434-455, 06-70/605-7056
Rendel:
hétfő, kedd, szerda, péntek: 7.30-11.30 óráig
csütörtök: 13.00-17.00 óráig

III. körzet: Dr. Rókusfalvy Sylvia 

Dömsöd, Zrínyi út 8/a
Tel.: (06-24) 436-180, 
06-30/9523-588
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

Dömsöd, Szabadság u. 42.
Tel.: (06-24) 435-153, 
06-20/9422-698
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.: (06-24) 434-998 
Rendel: 
kedden, szerdán és pénteken: 8-12 óráig, 
hétfőn és csütörtökön: 13-18 óráig 

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.: 06-24-519-720

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 körjegyző
Szerkesztôség cí me: 2344 Dömsöd, Petôfi tér 6.

ISSN: 2060-2820

Lap zár ta: november 20.

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

Várható meg je le nés: december eleje

Az írások elfogadása nem jelenti azok
feltétlen megjelentetését!

Ro vat ve ze tők, és az újság megjelenésében
közreműködők:

Bencze Ist ván, Budai Ignácné, 
Csi kós Lászlóné, Gáspár Lász ló,

Habaczeller né Ju hász Judit, 
Markóné Zöldág Ágnes, 

Or bánné Kiss Ju dit, Orosz La josné,
Richter Gyu láné, dr. Si ket Pé ter, Sza bó And -
rea, Sza bó Pé ter, Tóth Ist ván, Var sá nyi An tal

Ké szült 800 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

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
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Megemlékezés október 23-án

Fotó: Kővári Zoltán

Az Ön KöBE partnere:
Dömsödi Általános Ipartestület

Szücsné Ágh Anikó
2344 Dömsöd, Petõfi S. u. 11-13.

tel./fax: 06 24 435 416,   06 70 318 6325
e-mail: ipartestulet.d@pr.hu

Csökkentse havi kiadásait!
Válassza a KöBE-t,

és a tudatos vezetõ kedvezménnyel 
csökkentse tovább GFB díját!

Kötelezõ gépjármû felelõsségbiztosítása mellé kössön
PARKOLÁS BIZTOSÍTÁST!


