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A K T U Á L I S

Kedves Dömsödi Választópolgárok! Kedves
Hírnök Olvasók!
A szeptemberi Aktuálist ezzel a mondattal fejeztem be: csak remélni tudom, hogy a továbbiakban is én írhatom a Hírnök vezércikkeit a következő négy évben is. Nos, ez így fog történni
ez után is – az Önök akaratából. Felhatalmaztak
arra, hogy polgármesterként szolgáljam továbbra is azt a nagyközséget, amely közel négy évtizede befogadott, és amely ilyen tisztségbe
emelt.
Bármilyen versenyen is a legkisebb különbségű győzelem is értéket jelent és megbecsülendő. Remélem, nem tartanak nagyképűnek, de
egészséges önbizalommal vártam a megmérettetés napját, és úgy gondoltam, hogy szoros
küzdelemben én fogok nyerni. Erre a különbségre, erre a nagyarányú felhatalmazásra legtitkosabb álmaimban sem számítottam. Kedves
Dömsödiek, most szinte „repülök”! Mégpedig
azért, mert ez a nagyarányú győzelem olyan
energiákat mozgat meg bennem, amelyek csak
az olyan embernek adatnak meg, aki szembesül
azzal a ténnyel, hogy emberek ezrei azonosulnak vele, velünk. Olyan emberek, akik értik, érzik azt, hogy itt csak egy dolog számít, a produktum, a dömsödi emberek boldogulása. Ez a
szárnyalás a képviselőtársaimmal együtt, Önökkel együtt négy évig ki kell hogy tartson azért,

hogy elvégezzük azt a feladatot, amelyet a választások eredményeként ránk róttak. Köszönöm azoknak, akik elmentek választani, hogy
megtiszteltek bennünket jelenlétükkel. Külön
köszönöm a sok szavazatot, amelyet rám adtak
le, és amelyet a képviselőtársaimra. Egyértelműen jelzi a megkezdett munkánk folytatásának
igényét az a tény, hogy az új testület az előző ciklus képviselőiből áll. Ez a végeredmény is jelzi
azt, hogy jó úton haladtunk, és ennek következményeként tovább kell erősítenünk azt a gazdasági környezetet, azt a miliőt, amely megteremti
a fejlődésünk lehetőségének kívánt mértékét.
A következő hetek, hónapok a továbbépítés,
a pénzügyi helyzetünk ismételt megerősítésének időszaka lesz. Már most jelzem, hogy várhatóak olyan intézkedéseim, intézkedéseink,
amely nem mindenki szimpátiáját fogja elnyerni, de mindezek mögött csak egyetlen vezérelv
lesz: a közös jövőnk.
A jövő héten megtartjuk az új Testület ünnepélyes alakuló ülését, amelyen döntünk a bizottsági helyekről és a tisztségekről. Ezután következhet az alkotó munka.
A választások elmúltak, a dolgos hétköznapok jönnek. Nagyon remélem, hogy valamenynyi polgármester- és képviselőjelölt, aki most
nem nyert mandátumot, azért szívügyének tekinti Dömsöd sorsát. Így aztán tudását, felké-

szültségét továbbra is a köz szolgálatának rendeli alá. Én számítok mindenkire.
Vissza a munkához. Elkészült a várva várt
buszöböl, remélem, mindenki megelégedésére.
Ezzel a dabiak egy régi, jogos óhaját elégítettük
ki. A Petőfi szülői ház műszaki átadás-átvétele
is megtörtént, a pályázatnak megfelelően. A
végleges birtokba vételhez még belső munkálatok elvégzése szükséges, amelyeket saját szakembereink oldanak meg.
Az előző Aktuálisban említettem az orvosi
ügyelettel kapcsolatos megkeresésünket, mely
szerint megkérdeztük Kiskunlacháza Képviselő-testületét, hogy milyen feltételek mellett fogadnának be bennünket az ügyeleti rendszerükbe. Nos, a válasz megérkezett, amelyben közölték velünk, hogy nem kívánják az ügyeletben
résztvevő települések számát növelni, így bennünket sem fogadnak be.
Hazaérkezett küldöttségünk Knüllwaldból, a
németországi testvérvárosunkból, ahol ünnepi
meghívásnak tettek eleget. A német egyesítés
20. évfordulója tiszteletére a kelet-német Herrenhofban rendezett ünnepségen képviselték
Hazánkat. A fiataljaink által bemutatott műsor –
már nem is meglepetés – most is frenetikus sikert aratott.
Befejezésül, október elseje alkalmából szeretettel köszöntöm a dömsödi időskorú lakótársaimat. Kérem Őket, hogy tapasztalataikkal segítsék nem könnyű munkánkat, a környezetükben
élő fiatalok boldogulását.
Bencze István

Dömsöd települési választás eredményei

Megyei Közgyűlés tagjai választására vonatkozó érvényes
szavazatok száma listánként Dömsödön:
FIDESZ-KDNP
JOBBIK
MSZP

Jelölt neve
1
2
3
4

Polgármester választása
Jelölő szervezet(ek)

Bencze István
Dr. Pencz Bernadett
Ispán László
Csehiné Csörgő Krisztina

FÜGGETLEN
FIDESZ-KDNP
FÜGGETLEN
JOBBIK

67 %
18 %
15 %

Kapott
érvényes
szavazat
1 123
416
212
126

A polgármester Bencze István független jelölt lett.

Jelölt neve
1
2
3
4
5

1227
328
280

%
59,83
22,16
11,29
6,71

Képviselő-testület választása

Lázár József
Ispán Ignác
Varsányi Antal
Szabó Andrea
Dr. Rókusfalvy Sylvia

Jelölő szervezet(ek)
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN

Kapott
érvényes
szavazat
992
971
829
765
749

képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
23
25
26
27

Csikós Lászlóné
Balogh László Levente
Frank József
Sallai Gábor
Keyha-Czeller Piroska
Korona Sándor
Orosz Lajos
Hartai Mária
Tarr István
Katona Viktor
Csehiné Csörgő Krisztina
Nagy Zsolt
Zsiba Sándorné
Dr. Barsi Lilla
Majer Gáborné
Ács Gábor Ferenc
Ácsné Barát Szilvia
Farkas Attiláné
Zilling Christian
Bozóki László Istvánné
Sárközi Gyula
Závory Zsolt

FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FIDESZ-KDNP
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FIDESZ-KDNP
MSZP
FÜGGETLEN
JOBBIK
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
JOBBIK
JOBBIK
JOBBIK
FÜGGETLEN
JOBBIK
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN

A megválasztott képviselők száma: 8.

734
620
604
563
553
550
508
398
352
342
331
328
246
222
192
186
177
168
168
158
150
94

képviselő
képviselő

képviselő

A választási eredmények alapján Frank József lett a 8. helyezett, de
írásbeli lemondása után Sallai Gábor nyerte el a mandátumot.
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Cigány kisebbségi önkormányzat választási eredménye
Jelölt neve
1
1
3
4
5
6
7
8

Hartai Mária
Kolompár Lajos
Sztojka József
Kun István
Lakatos Mátyás
Rupa Attila
Boros János
Lingurar György

Jelölő szervezet(ek)
LUNGO DROM
LUNGO DROM
LUNGO DROM
LUNGO DROM
LUNGO DROM
LUNGO DROM
LUNGO DROM
LUNGO DROM

Kapott
érvényes
szavazat
39
39
37
32
28
23
21
19

képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Dömsödön a választás eredményes volt.

Köszöntjük az időseket az
IDŐSEK VILÁGNAPJA alkalmából.
Október 17-én vasárnap 15 órakor ünnepi műsor az
OMK-ban.
Vendégművész: Madarász Katalin nótaénekes és
még sokan mások.

Segélykoncert a vörösiszap károsultjai javára!
Október 24. vasárnap 15 óra OMK. Belépődíj: 1000 Ft.
Részletes információ szórólapokon, plakátokon.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2010. SZEPTEMBER

A testületi ülésen jelen volt képviselők:
Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Ambruska József, Balogh László
Levente, Csikós Lászlóné, Korona Sándor, Lázár József, Patonai Istvánné, dr. Rókusfalvy
Sylvia, dr. Rostás Klára, Sallai Gábor, Szabó
Andrea, dr. Szabó Gáborné képviselők.
Napirend megállapítása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 12 igen, 0 nem – egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot:
119/2010. (IX. 15.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközség Képviselő-testülete az
ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza
meg:
1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2. A polgármester tájékoztatója a két ülés között
eltelt időszak eseményeiről
3. Tájékoztató az önkormányzat és intézményei
2010. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről
4. Beszámoló az alpolgármester és a bizottságok 2006-2010. éves munkájáról
5. Tájékoztató a Közalapítvány Dömsöd Nagyközség Közbiztonságáért és a Dömsödért
Alapítvány 2006–2010. I. félévben végzett
tevékenységéről
6.A Nagyközségi Óvoda alapító okiratának módosításáról
7. A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának,
valamint szervezeti és működési szabályzatának módosítása
8. Egyebek:
8.1. A dömsödi 371/3 hrsz-ú ingatlan rendezése
8.2. A dömsödi 4130 hrsz-ú ingatlan értékesítése
8.3. A PVCSV felszámolásával kapcsolatos önkormányzati részesedés elfogadása

9. Önkormányzati hatósági ügyekben érkezett
fellebbezések elbírálása (zárt ülésen)
10. A polgármester 2006-2010. ciklust átfogó
értékelése
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 12 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
120/2010. (IX. 15.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról
szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
2. Tájékoztató a két ülés között eltelt időszak eseményeiről
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 12 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
121/2010. (IX. 15.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak eseményeiről szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
3. Tájékoztató az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetésének I. féléves
teljesítéséről
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 12 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:

122/2010. (IX. 15.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gazdasági Bizottság javaslatát
és a könyvvizsgáló szakértői véleményét figyelembe véve, az önkormányzat és intézményei
2010. évi költségvetésének első féléves teljesítéséről szóló tájékoztatást mellékleteivel együtt
elfogadja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
4. Beszámoló az alpolgármester és a bizottságok 2006-2010. éves munkájáról
Ügyrendi Bizottság beszámolója
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 12 igen, 0 nem – egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot:
123/2010. (IX. 15.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság 20062010. időszakban végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
Gazdasági, Műszaki Fejlesztési Bizottság
beszámolója
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 12 igen, 0 nem – egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot:
124/2010. (IX. 15.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gazdasági, Műszaki Fejlesztési Bizottság 2006-2010. időszakban végzett
munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
Az alpolgármester beszámolója
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 12 igen, 0 nem – egyhan-
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gú szavazattal meghozta a következő határozatot:
125/2010. (IX. 15.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester 2006-2010.
időszakban végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
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A képviselő-testület 12 igen, 0 nem – egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot:

Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 12 igen, 0 nem – egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot:

129/2010. (IX. 15.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közalapítvány Dömsöd
Nagyközség Közbiztonságáért Alapítvány
2006–2010. I. félévben végzett munkájáról szóló tájékoztatását elfogadja.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 12 igen, 0 nem – egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot:

126/2010. (IX. 15.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási, Közművelődési és
Sport Bizottság 2006-2010. időszakban végzett
munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal

130/2010. (IX. 15.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödért Alapítvány
2006–2010. I. félévben végzett munkájáról szóló tájékoztatását elfogadja.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal

Népjóléti Bizottság
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 12 igen, 0 nem – egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot:

6. A Nagyközségi Óvoda alapító okiratának módosításáról
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 12 igen, 0 nem – egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot:

127/2010. (IX. 15.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Népjóléti Bizottság 20062010. időszakban végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és
Idegenforgalmi Bizottság
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 12 igen, 0 nem – egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot:

131/2010. (IX. 15.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagyközségi Óvoda Alapító
Okiratát a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény alapján felülvizsgálta, és a határozat mellékletének megfelelően az Alapító
Okiratot módosítja.
A képviselő-testület felkéri dr. Vörös Andrea
körjegyzőt, hogy a Nagyközségi Óvoda Alapító
Okiratának módosításokkal egységes szövegét
a határozat szerint készítse el.
Felelős: Dr. Vörös Andrea körjegyző; Orosz
Lajosné óvodavezető
Határidő: azonnal

128/2010. (IX. 15.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság
2006–2010. időszakban végzett munkájáról
szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal

7. A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának, valamint szervezeti és működési szabályzatának módosítása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 12 igen, 0 nem – egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot:

5. Tájékoztató a Közalapítvány Dömsöd
Nagyközség Közbiztonságáért és a Dömsödért Alapítvány 2006–2010. I. félévben végzett
tevékenységéről
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)

132/2010. (IX. 15.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elvégezte Dömsöd Nagyközség
Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának felülvizsgálatát, és a határozat mellékletének
megfelelően az Alapító Okiratot módosítja.

A képviselő-testület felkéri dr. Vörös Andrea
körjegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításokkal egységes szövegét a határozat szerint készítse el.
Felelős: Dr. Vörös Andrea körjegyző
Határidő: azonnal
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 12 igen, 0 nem – egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot:
133/2010. (IX. 15.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Dömsöd Nagyközség Polgármesteri Hivatala államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.)
Korm. rendelet (Ámr.) szerint módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát, annak mellékleteit és függelékeit, továbbá a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét jóváhagyja.
Felelős: Dr. Vörös Andrea körjegyző
Határidő: azonnal
8. Egyebek: 8.1. A dömsödi 371/3 hrsz-ú
ingatlan rendezése
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 12 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
134/2010. (IX. 15.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete a dömsödi 371/3 hrsz-ú ingatlan
rendezése érdekében csereszerződést kíván kötni a GEODOLIT 2005 Bt. által készített
83/2010. munkaszámú területrendezési javaslatnak megfelelően Vincze Nándorné és Vincze
Nándor 2310 Szigetszentmiklós, Jókai u. 25/b
szám alatti lakosokkal.
A csereszerződésben Dömsöd Nagyközségi
Önkormányzat a tulajdonát képező 351/2 és
395 hrsz-ú ingatlanokból összesen 223 m2
nagyságú területrészt ad át Vincze Nándornénak és Vincze Nándornak, az ő tulajdonukat képező 371/3 hrsz-ú ingatlan 223 m2-es területrészéért cserébe.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületet felhatalmazza a polgármester a
csereszerződés megkötésére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2010. október 31-ig
8.2. A dömsödi 4130 hrsz-ú ingatlan értékesítése
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 12 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
135/2010. (IX. 15.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete a tulajdonát képező
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dömsödi 4130 hrsz. alatti, 351 m2 területnagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant értékesíteni kívánja Hegedűs Tibor 1048 Budapest, Székes u. 1. IV.
em. 13. szám alatti lakos részére 2.260.440
Ft-os áron.
A képviselő-testület felhatalmazza Bencze
István polgármestert adásvételi szerződés megkötésére.
A képviselő-testület a 11/2010. (VIII. 11.) Kt.
számú határozatát egyidejűleg jelen határozattal
hatályon kívül helyezi.
Felelős: polgármester
Határidő: 2010. szeptember 30-ig.
8.3. A PVCSV felszámolásával kapcsolatos
önkormányzati részesedés elfogadása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 12 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
136/2010. (IX. 15.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pest Megyei Víz- és Csatornamű Vállalat végelszámolása során 2006. november 15-i elfogadott vagyonfelosztási javaslat szerinti 434.156 Ft készpénzt, mint a Pest
Megyei Víz- és Csatornamű Vállalat felosztott
de még ki nem fizetett vagyonából rá jutó hányadot elfogadja.

5
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete ha a fenti összeg részére maradéktalanul kifizetésre kerül, a Pest Megyei Víz- és
Csatornamű Vállalat végelszámolásával kapcsolatban további követelést nem támaszt szegedi
Pál végelszámoló és örököseivel szemben.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: 2010. szeptember 30-ig.

139/2010. (IX. 15.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a körjegyzőség 2006. október –
2010. szeptember időszakban végzett tevékenységéről szóló átfogó szakmai beszámolót elfogadja.
Felelős: Dr. Vörös Andrea körjegyző
Határidő: azonnal

A képviselő-testület 2010. szeptember 15-i
zárt ülésén önkormányzati hatósági ügyben érkezett fellebbezéseket bírált el.

A képviselő-testület zárt ülésen az önkormányzati hatósági ügyben érkezett fellebbezéseket bírált el.

A képviselő-testület 2010. szeptember 29-i
ülésén jelen volt képviselők: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Balogh László Levente, Csikós Lászlóné, Ispán Ignác, Korona Sándor, Lázár József, Patonai
Istvánné, dr. Szabó Gáborné képviselők.

A képviselő-testület alakuló ülésének időpontja 2010. október 13.
Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a képviselő-testület nyilvános üléseiről készült jegyzőkönyvek, továbbá az önkormányzati rendeletek a önkormányzati honlapon olvashatók. A
jegyzőkönyvek olvasására a Nagyközségi
Könyvtárban ingyenes internetes hozzáférést
biztosítunk.
A képviselő-testület nyilvános üléseinek
meghívóit a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján és az önkormányzati honlapon tesszük
közzé. Az önkormányzati rendeleteket a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján hirdetjük ki,
és az önkormányzati honlapon is közzé
tesszük.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete

A képviselő-testület 2010. szeptember 29-én
Apaj Község Önkormányzatának Képviselőtestületével együttes ülésén tárgyalta dr. Vörös
Andrea körjegyző 2006–2010. időszakra vonatkozó hivatali működéssel kapcsolatos szakmai
beszámolóját.
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:

MEZÕGAZDASÁGI HÍREK
2010. október hó

Őszi munkák és feladatok és egy rövid előzetes és évértékelés

A mezőgazdasági termelés, a növénytermelési
ciklus most október hónap végével zárul le, mivel
most már betakarításra kerülnek a kapásnövények,
a kukorica, a napraforgó és egyéb tavasszal vetett
növények.
Ha visszatekintünk az elmúlt egy év időjárására,
hát sajnos azt kell megállapítanunk, hogy ilyen csapadékos tavasz, nyár és ősz emberemlékezet óta
nem volt. E sorok írója is már túl van a hetven éven,
és én sem emlékszem ilyen csapadékos évre. Gyermekkoromban, fiatal koromban a termelőszövetkezeti átszervezés előtt volt naponta a legelőre kijáró tehéngulya, sertésfalka, és a mélyebb fekvésű
határrészeken volt a legelő. Amikor jött a nagyüzemi átszervezés, ezeket a területeket felszántották, és
mint szántóterületet hasznosították.
Az idén ezen területek (Dabilegelő, Mál,
Korhány) jelentős része belvíz alá került és az elvetett őszi gabona kipusztult, vagy tavasszal be sem
lehetett vetni, vagy a kora tavasszal bevetett növények kipusztultak. Az idei évben bizony jelentős
terméskiesés következett be, és a ráfordított költségek kárba vesztek. Még az a szerencse, hogy Dömsöd határát a jégverés elkerülte, mert bizony az országban sokfelé jelentős viharkárok keletkeztek.
Most mikor e sorokat írom – október első napjaiban – még nem tudjuk, milyen időjárást hoz októ-

ber, de ki kell használnunk minden kedvező esőmentes napot és fel kell gyorsítani a betakarítást és
az őszi kalászos gabonáknak a talaj-előkészítést és a
vetést. Sajnos a mélyebb fekvésű területekre nem
nagyon lehet gépekkel rámenni. Az idén a szálastakarmányok betakarítására is rendkívül kedvezőtlen
volt az idő, nem nagyon sikerült jó minőségű lucernaszénát betakarítani. A lekaszált rendek jelentős része a sok eső miatt tönkrement, még alomnak sem
lehet felhasználni, de le kellett takarítani a területről.
A 2010-es gazdasági évet értékelve a mezőgazdaságra, a növénytermelésre sajnos elmondhatjuk,
hogy nem volt kedvező, komoly terméskiesések vannak a kalászos gabonánál, napraforgónál és a szőlőnél is. Az ország lakosságának élelmiszerrel való ellátásában nem lesz probléma, de sajnos kevesebb jut
exportra, és egyes termékeknél importra szorulunk,
ami az ország pénzügyi helyzetét tovább rontja. Az is
nagy probléma, hogy a termelők amúgy is alacsony
jövedelme még tovább csökken. A felmerülő költségek egyre növekednek, de a termésátlagok még alacsonyabbak lettek, sőt a belvizes területekről nem lehetett semmit sem betakarítani. A termények felvásárlási árai ugyan egy kicsit emelkedtek, de nincsenek arányban a költségek emelkedésével.
Mint már az előbbiekben említettem, most októberben a legsürgősebb feladat a szántóföldeken a

még kint lévő termények betakarítása, és az őszi
kalászos gabonáknak a talaj-előkészítés és a vetés.
Minden kedvező napot ki kell használni, mert valószínű, hogy a csapadékos időjárás folytatódik
Hosszú évek tapasztalata, hogy november hónapban megjönnek az őszi esős-csapadékos napok, és
addig végezni kell a munkákkal.
A házi kertben, a zöldségeskertben van most
ősszel is sok tennivaló. Mielőbb be kell takarítani a
még kint lévő terményeket, mert októberben már
komolyabb fagyok is lehetnek. A sárgarépa, a
zöldség, a zeller, a paprika betakarításával kezdjük, mert ezek a növények a kisebb fagyra is már
érzékenyek és károsodhatnak, míg a káposztafélék
még kibírnak egy-két fagyot.
Most van itt az ideje az őszi fokhagyma kiültetésének és az őszi áttelelő salátapalántázásnak.
Ahhoz, hogy a kertünk jól teremjen, szükséges
a tápanyag-visszapótlás, azaz az istállótrágyázás.
Lehetőleg érett trágyát használjunk, és most ősszel
szántsuk le, vagy ha kicsi a terület, ássuk le. Alapműtrágyát, kálium- és foszfortartalmú úgynevezett
komplex műtrágyát is szórjunk ki, és azt is műveljük bele a talajba, mert csak így fejti ki a jövő évben a hatását. A kert talajművelése, szántása előtt a
szármaradványokat, gyomokat szedjük össze és
komposztáljuk.
A fentieken túl is még ilyenkor ősszel sok a teendő a kertben, a ház körül. E munkákhoz kívánok
jó erőt, egészséget és hosszú őszi időjárást, ami nagyon ránk férne, mert még sok a tennivaló.
Összeállította:
Tóth István nyugdíjas mezőgazdász
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Szűk családi és baráti körben ünnepelte

Láng Györgyné (szül.: Decsov Ildikó)

MEGHÍVÓ

az 50. házassági évfordulójukat,
melyhez gratulálunk!

M A G YA R I M R E

és

Láng György

100 éve született

a díjlovaglás örökös magyar bajnoka.
Minden érdeklődőt és lovas barátot
szeretettel várunk

2010. november 6-án 1400 órától
ünnepi megemlékezésre

továbbá az
„ÉLETEM A LOVAKKAL” c. műve
könyvbemutatóra

Dömsödön az ENN GALÉRIÁBAN
(Szabadság u. 75.)

Szent Mihály napján…
Szeptember 30-án az OMK
aulájában az iskolások a hagyományokhoz híven megrendezték a Mihály-napi vásárt.
A nagyteremben gyülekeztek az osztályok, ahol Gacsné
Gábor Mariann tanítónő ismertette a gyerekekkel a Szent Mihály-napi szokásokat, hiedelmeket a következők szerint:

Szent Mihály napja, szeptember 29-e.
– Ezzel a nappal kezdődött
az ún. kisfarsang ideje, a lakodalmak őszi időszaka, amely
Katalin napjáig (november
25-ig) tartott.
– Szent Mihály napja a gazdasági év fordulója. A Szent
György-napkor legelőre hajtott állatokat ilyenkor hajtották haza. Ez a nap a pásztorok
elszámoltatásának, szegődtetésének időpontja is volt.
– E naphoz is kapcsolódik női munkatilalom. Aki ilyenkor mos, kisebesedik a keze, aki pedig mángorol, annak egész évben dörögni fog a háza
felett az ég.
– Sokféle időjárással kapcsolatos szólás, közmondás ismeretes Szent
Mihály-napra vonatkozóan. Az Ipoly menti falvakban úgy tartották, ha a
fecskék még nem mentek el Szent Mihályig, akkor hosszú őszre lehet számítani. Bácskában úgy mondják: Szent Mihálykor keleti szél / Igen komoly telet ígér.

Ezek után a vásári sokadalomban ki-ki kedve szerint bámészkodhatott, vásárolhatott.
Minden osztály standot állított,
ahol hangos szóval kínálgatták
portékáikat. A szülők, pedagógusok is derekasan kivették részüket
a közös munkából. Finomabbnál
finomabb süteményektől roskadoztak az édességek utcáján az asztalok, és a saját készítésű különleges holmik közül bőségesen lehetett vásárfiát válogatni!
Fantasztikus vásári hangulat
volt. Az iskolások interaktív módon kaptak kis ízelítőt ebből a feledésbe merülő vásári szokásból!
-V.I.-
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N Y U G D Í JA S K LU B H Í R E I
A képek a Gyermekbarát Egyesület
és az új Nyugdíjas Klub
közös kirándulásán készültek
a Szentendrei Skanzenban
2010. augusztus 24-én.
Nyugdíjas Klub foglalkozások:

október 5-én, 19-én
délután 5 órakor,
november 2-án délután 4 órakor
lesznek az OMK-ban.

Ismét autóvezetõi tanfolyam indul

.
K-ban
M
O
z
a

K e z d e t e : 2 0 1 0 . o k t ó b e r 2 2 . 1 7 00
Részletfizetési
lehetõség van!

MINDEN
ÉRDEKLÕDÕT
VÁRUNK!

Konflis Kft.

Suli Persely Alapítvány
Dömsöd

Köszönjük az 1%
esélyt!

Ezúton szeretnénk megköszönni mindazok támogatását, akik a 2009. évre vonakozó
(beadás 2010. május 20-ig) adóbevallásukban felajánlották személyi jövedelemadójuk
1%-át.
Az APEH által az előzetes értesítés alapján
173.350 Ft kerül kiutalásra a Suli Persely
Alapítvány bankszámlájára. Az összeg felhasználásáról a közhasznúsági jelentésben
fogunk beszámolni.
Szücsné Ágh Anikó
Suli Persely Alapítvány
Kuratórium elnöke
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Ki szívé t osztja szé t...

Zenések, daltól zengők, vidámak és jó hangulatúak voltak az idei Zenés Nyári Esték Dömsödön, a Petőfi Múzeum udvarán! Igaz, a nyitó előadást elmosta a nagy nyári eső, s mindvégig itt lógott a fejünk fölött!

Szenzációs író-olvasó találkozó keretén belül kaptunk nagyszerű élményt
Zsíros Simon Mártától, munkásságáról, emberségéről és az irodalom, a
magyar nyelv szeretetéről! Az apaji Tavaszváró Nyugdíjas Klub tagjai is
remekeltek, ők azok, akik Molnár Ferencné vezetésével rendszeresen látogatják programjainkat. Az Iringó Színjátszó Kör remekelt humoros jeleneteivel.

Herendi Péter és Dialó Judit igazi
zenei csemegével lepte meg a közönséget, régmúlt idők, századok dallamainak felidézésével.
Minden nyáron az augusztus 20-hoz
legközelebb eső szombaton tartjuk a záró ünnepi estünket. Idén minden
eddigitől eltérő hangulattal, élménnyel leptük meg a nagyérdeműt. Szinte
szó szerint a meglepetés erejével hatott a műsor és a záró akkordok, mert

szívünket és lelkünket osztottuk szét. Kellemes környezetben sok jó ember töltött el egy igazán maradandó élményt nyújtó szép estét.
Szeptember első hétvégéjén került sor a nyár eleji nyitó program pótlására, de már okultunk, és így eleve fedett helyszínt is biztosítottunk.
A Dömsödi Általános Ipartestület nagytermében került megrendezésre
a nóta est. Mind a fellépők, mind a nagyérdemű számára kellemes meglepetést nyújtott a nagyterem, a hangulata, mely igen pazar hátteret biztosított az énekeseknek, a közös nótázásoknak.
Ezúton szeretnénk megköszönni a támogatóinknak: Fehérék tanyája,
Bányai Kertészet, Bődi Endréné, Balaton Magdolna, Koronáné Szabados
Terike felajánlásaikat, Dömsödi Általános Ipartestületnek a nagytermet
(lesznek még közös dolgaink!). Külön szeretném megköszönni a Petőfi
Múzeum vezetőjének Fehér Lászlóné Krisztinának a sok éves önzetlen
segítséget, reméljük ugyanennyit, vagy még többet kapunk Vass Ilonától,
aki szeptember 1-jétől vezeti a múzeumot.
Végül szeretném megköszönni a „Még 1000 év Dömsödért” Egyesület
lelkes tagjainak a segítséget, amit nyújtottak a programok zavartalan lebonyolítása érdekében.
Korona Sándor
„Még 1000 év Dömsödért” Egyesület KHSz elnöke

MEGHÍVÓ

A Petőfi Emlékmúzeum tisztelettel és
szeretettel hívja és várja a kedves érdeklődőket a
szőlőművelés, szüretelés, borkészítés eszközeit
bemutató időszaki kiállítására!

A kiállítás megtekinthető október hónapban a múzeum
nyitvatartási idejében (kedd, péntek, szombat 10-16
óráig). Az ettől eltérő időpontokban előzetes egyeztetéssel: a 06-20-971-5281 (Fehér Lászlóné) vagy a 06-20-2532589 (Vass Ilona) telefonszámokon.

Ismét találkozunk, hogy
átadjuk tapasztalatainkat
az egészség megőrzése és helyreállítása a keleti
filozófia alapján elért eredményekről.
Minden érdeklődőt várunk október 13-án 18-1930 -ig
az OMK kistermébe!
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Lakodalom a
Kiskunságban

2010. október 16.
17:00-tól a Lakodalom a
Kiskunságban című előadás bemutatója a „megismerkedéstől a lakodalomig”. Betekintést nyerünk a régen elfeledett lakodalmi szokásokról, pl.:
hívogatás, hogy hogyan
hívta az embereket a lakodalomba a vőfély. Kiderül az is, hogy mit jelent a kitették a szűrét kifejezés. Milyen szokások voltak? Egy lakodalom több napig is
tartott, csak hétfőn és szerdán lehetett házasodni. Többet nem árulok el, jöjjenek, nézzék
meg, érdemes!
Helyszín: Kiskunlacháza Petőfi Művelődési Központ. A Rendezvény fővédnöke: Fábián József Emeritus Kiskunkapitány.
Közreműködnek: Kiskun Néptánc Együttes, Kiskun Rózsái, Kiskun Vadvirágok,
Dömsödi Iringó Színjátszó Kör és a Daloskör
Dömsödről. „Még 1000 év Dömsödért”
Egyesület
Támogatóink: Nemzeti Civil Alapprogram (NCA), Kiskunlacháza Önkormányzata.
Kiskunlacháza Sportcsarnoka, Kovács Károly, Csöme Kft. Ráckeve, Tourinform Ráckeve, „Még 1000 év Dömsödért” Egyesület
Közhasznú Szervezet
Rendezvényre belépő 300 Ft/fő csak a
rendezvény napján, 14 éves kor alatt
ingyenes.
A rendezvényre támogatói belépőjegyek
válthatók (1000 Ft) szeptember 1-jétől Kiskunlacházán: Vízi Vakond Mini ABC, Rákóczi út. Mariann Vegyesbolt, Dömsödi út. Papír-írószer és Nyomtatvány Bolt, Dózsa Gy
út. Dömsödön: Lottózó és Rövidáru Bolt,
Horváth-kert.
Aki ezen felül szeretné támogatni rendezvényünket, kérem hívjon bizalommal a 0630-537-7606-os számon vagy írjon e-mailt a
s.zoli@kevenet.hu,
kiskunneptanc@citromail.hu címre.
Tisztelettel:
Simon Zoltán
és a Kiskun Néptánc Együttes

KÖSZÖNTÕ

9

Zsolnai Pált a 80.
nejét, Bödõ Erzsébetet pedig
76. születésnapján
köszönti az
egész család

KERESZTREJTVÉNY

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

42. fejvédő
44. szennyvíz
45. éneklő szócska
47. számla rövidítve
48. lám-lám
49. híresen gazdag ókori király
50. ajándékoz
FÜGGŐLEGES
1. konyhai eszköz is lehet
2. a puska egyik alkatrészét
3. lyuk
4. kicsinyítő képző
5. magával cipel
6. tengeri halfajta
7. akna része!
8. kettős betű
9. bőröltözet készítője

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

A megfejtésben egy halfaj neve olvasható!

A megfejtéseket okt. 27-ig juttassák el a Célpont(y) Horgász Szaküzletbe (Átrium üzletház,
Kossuth L. u. 51.). A helyes megfejtők közt 2 db 1000 Ft-os vásárlási utalványt sorsolunk ki.
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Budapest, Andrássy út 60.

XX. évfolyam 10. szám

Terror Háza Múzeum

József Attila: „A múltat be kell vallani…”

A múzeum a terror áldozatainak állít emléket, de mementó is, ami a terrorista diktatúrák
rémtetteire emlékeztet.
A 2002. február 24-én 17 órakor megnyílt, a
maga nemében egyedülálló múzeum az épületben fogva tartott, megkínzott és meggyilkolt honfitársainknak kíván emléket állítani. A borzalmak
kézzel fogható bemutatása mellett azonban azt is
példázza, hogy a szabadságért hozott áldozat nem
volt hiábavaló. A XX. század két legkegyetlenebb
rendszere elleni harcból végül a szabadság és függetlenség erői kerültek ki győztesen.
Az átalakítás során az épület emlékművé
vált. A fekete paszpartu (díszpárkány, pengefalak és gránitjárda) keretbe foglalja, kontrasztjával kiemeli a múzeumot az Andrássy úti épületek sorából, és történelmi súlyának megfelelően
a figyelmet magára a házra irányítja.
A kiállítás installációit (berendezéseit, felszereléseit) az épület földszintjén, első és második
emeletén, valamint hírhedt pincékben, illetve a
lépcsőházban és a belső udvarban helyezték el.
A látogatók tájékozódását tíz érintőképernyős
terminál segíti, amelyeken megtekinthetőek a
kiállítás szintjei és a termek.
A felújítási munka során az Andrássy út 60.
szám alatti épület kívül-belül teljesen megújult. A belsőépítészeti tervek, a múzeum kiállításának arculata és a külső homlokzat F. Kovács Attila építész munkája. A múzeum rekonstrukciós terveit Sándor János és Ujszászy
Kálmán építészek készítették. A kivitelező az
Architekton Rt. volt. A kiállítás zenéjét Kovács Ákos szerezte. Történelmi tárlathoz illő,
letisztult, időtlen hangszerelésű, többtételes
vonószenekari mű hangzik fel a múzeumban,
különleges térhatású keverésekkel és hanghatásokkal.

A múzeum főigazgatója: dr. Schmidt Mária,
menedzserigazgató: Vas Imre.
Nyitva tartás: Kedd-Vasárnap: 10-18 óráig.
Hétfő szünnap. Információ: (36 1 374-2600),
www.terrorhaza.hu.
A tárgyi anyagokon kívül az épületben alkalmazott multimédiás eszközök is hozzájárulnak a
kiállítás hitelességéhez és hatásának fokozásához.
Az egyes termekhez kapcsolódó archív hangfelvételek korhű telefonkészülékeken hallgathatók
meg. A termekben és a közlekedőkben elhelyezett
plazmatévék képernyőin folytonosan megtekinthetők a korszak filmfelvételei és interjúi.
A kiállított témákról elnevezett termeken végigsétálva kronologikus sorrendben ismerkedhetünk meg előbb a nyilas, majd a kommunista
rémuralommal.
A Terror Háza több látványos múltidézésnél,
egyedülálló információforrás a múlt század közepének tragikus magyar történelméről. Olyan hely,
ahol a látogató nagyközönség mellett a korszak
tudományos kutatói is bővíthetik ismereteiket.
Aki valaha járt már Budapesten, tudja, hogy
a főváros legszebb sugárútja az Andrássy út. Ez
a két oldalán fasorral szegélyezett, pompás paloták és méltóságteljes lakóházak közt vezető
nyílegyenes út (alatta közlekedő földalatti vasúttal) köti össze a Belvárost a Hősök terével.
Nevét az Osztrák-Magyar Monarchia egyik
legkiválóbb államférfijáról, gróf Andrássy
Gyuláról kapta. Sajátos módon mindkét huszadik századi terrorrendszer e pompás sugárút
egyik palotáját szemelte ki székhelyéül.
1944-ben a nyilas rémuralom „Hűség Háza”
volt. 1945 és ’56 között a kommunista terrorszervezet, az ÁVÓ és utóda, az ÁVH rendezkedett be itt.
Domonkos János

MEGHÍVÓ
Tisztelettel hívjuk Önt és
Kedves Családját

2010. október 23-án 10 órára
a Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési
Központ nagytermébe

az 1956. október 23-i forradalom és
szabadságharc tiszteletére
megrendezésre kerülő
községi ünnepségünkre.
Ünnepi beszédet mond:
Pánczél Károly országgyűlési képviselő

Ünnepi műsort ad: a Ju és Zsu Társulat
Majd ezt követően az emlékezés
koszorúinak elhelyezése
a Béke téren álló kopjafánál.

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete

PROG RA MOK AZ
OMK-BAN

ÁLLANDÓ PROGRAMOK
Dömsöd múltjából állandó helytörténeti
kiállítás a könyvtárban Kovács László tanító úr gyűjteményéből.
Nyitva tartás a könyvtári nyitvatartási
rend szerint.
ENERGIATORNA
Az egészséges életmód jegyében, szerdánként 19.00 órától.
Vezeti: Oprea Arthúr Mihály.
SZÍNJÁTSZÓ KÖR
Keddenként az Iringó Színjátszó Kör próbái 18.00 órakor.
KIÁLLÍTÁS
Óvodások és iskolások alkotásainak bemutatója az OMK előterében.

FELHÍVÁS KIÁLLÍTÁSRA
Iparosok, vállalkozók tevékenységét bemutató kiállításra hívunk minden vállalkozó kedvű bemutatkozót.
BANYA KLUB
Kéthetente hétfőnként 18.00-tól.

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

Autóvezetői tanfolyam indul okt. 22-én
17 órakor az OMK kistermében
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1956. október 23...

Októberi mozaikok

A forradalom emléke sokakba mély nyomot
vésett. Ki így, ki úgy élte meg az eseményeket.
Dömsödön, vagy dömsödiként, hogyan tetszik
visszaemlékezni?

D. Nagy Judit (79 éves)

„1956. október 23-án délután hazafelé indultam Budára, az Opera közelében lévő munkahelyemről. A Margit híd elején a 6-os villamos
megállt, mert hatalmas tömeg jött szembe lyukas zászlóval, Kossuth nótákat énekelve.
Leszálltam és én is velük mentem. Akkor
még nem is tudtam, hogy hova?
A Kossuth tér tele. Hihetetlen hangulat. Öröm,
barátság érzése mindenkivel szemben. Izgatott
beszélgetések. Sinkovics kijött a parlament lépcsőjére és elmondta a Talpra magyart. A tömeg
együtt mondta a refrént: – A magyarok istenére
esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk!
Késő estig sok ismerőssel, rokonnal, baráttal
is találkoztunk.
Hír jött, hogy lőnek a rádiónál. Késő éjjel hazaindultam Budára a Lövőház utcába.
Másnap, október 24.
Munkába indulás Kőbányára húgommal. A
Margit körúton emberek a vörös csillagot verik
le a Ganz gyár tetejéről. Gyalog a körúton, mindenki mindenkivel szóba áll. Éjjel-nappali közértnél kenyérért sorba állunk. Ingyen kenyér
teherautóról osztva. Hazafelé fordulunk – egy
üzlet kirakata betörve (az orosz zeneműbolt) –,
tovább a Rákóczi úton a Duna felé. Az emberek
eufórikus hangulatban. Kapuk bezárva, pedig
tankok közlekednek a Keleti pályaudvar felől a
Rákóczi úton. Kiskörútnál, átjárókapun át a
Dob utcába jutunk.
Az első kibukkanásra lövés dördül. Bemenekülés az Egyetemi Nyomdába. Sok ember tartózkodik ott. A rádióban az Egmont nyitány
egész nap. Közben beszédek, hogy fiatalok
hagyjátok abba! Szepesi György foci sportközvetítő is szól.
Fegyveres fiatalok jönnek be és elfoglalják a
felső szinteket. Öregasszony ablakot mos,
szemben az utca felől egy tank a Filmmúzeum
előttről belő és az ablakpárkányt viszi csak el.
Az öregasszony bezárkózik. Egész éjjel a
nyomdában vagyunk, rádiót hallgatunk. Reggel
hazaindulnánk. Síp utca felől az orosz tank nem
tud bejutni. A zsinagóga előtti járdán fiatal fiú
holtteste hősi pózban, vérbe fagyva. Kezében
nemzetiszínű zászló.
A kiskörutat tankok sora foglalja el, némán
állva. Budára kéne menni, átbújunk az ágyúcsövek alatt. A tankok némák. Megkerülünk minden helyet, ahol lövés hallatszik.
Hazaérkezés a Lövőház utcába. Másnap,
Fény utcai piac élelemért. Csak egy sütőtökös…

Kiosztják a tököket. Nekem is jut egy, ami a
fejemre esett.
A sorbanállókra a Fény utcai kenyérboltnál
lőnek (nem ágyúval). Hazamegyünk, rádiózunk,
várunk. Kaja csak az 1 db kenyér amit az éjjelnappali közértnél teherautóról ingyen osztogattak. Az utcánkban teherautók jelennek meg tele
élelemmel. Vidékről hozták. Hangosan szólítják
a lakókat, jöjjön akinek szüksége van ennivalóra. Kapunk egy pucolt csibét. Napokig nem
mozdulunk, mert az utca végén, a Margit körút
elején, a Ganznál harcok vannak. – A börtönt kinyitják a körúton és kiszabadulnak a rabok.
Október utolsó napjaiban elindulunk gyalog,
húgommal Dömsöd felé. Nagy kitérőkkel, néha
teherautóval, amik embereket szállítanak keresztül-kasul, ki hová tart. Kőbányán keresztül
nagy kerülővel estére Pesterzsébetre érkeztünk
egy ismerős családhoz. Ott aludtunk.
A házigazda pék, így egész éjjel dolgoznak a
pékségekben, hogy a harcolóknak legyen kenyerük.
Reggel elindulunk és Harasztinál rámegyünk
az 51-es útra. Teherautó áll meg mellettünk,
nagy nemzeti zászló lobog a kocsin és üres tejeskannák zörögnek a hátulján. Ráckevére indultak tejért. Felvesznek minket és útközben
beszélgetünk. A taksonyi Duna-hídnál orosz
tank, de nem állít meg. Hallottuk, hogy később
egy teherautót átkutatva fegyvert találtak és
megölték a benne ülőket.
Eredetileg Lacházának vittek volna minket
sofőreink, de tettek egy kis kerülőt, hogy mi, a 2
fiatal lány egészségben hazaérjünk. A mostani
Petőfi tér helyén még piac volt és tele emberekkel. Mi kibontott zászlóval, tejeskannák zörgése
közepette nem kis feltűnést keltve haladtunk át
a Horváth-házig, ahol laktunk.
Szüleink örömükben 2 demizson borral köszönték meg a hazaszállításunkat.
Az emberek csőstül jöttek hozzánk a hír hallatára, hogy otthon vagyunk. Mi voltunk az elsők, akik hírt hoztunk és tanúi voltunk a budapesti eseményeknek.
Itthon bekapcsolódtunk egy csoport spontán
kialakult munkájába, akik az ország minden tájáról hazajutni akaró embereknek bográcsban
gulyást főztek. Az iskolában szalmát raktak le és
így adtak szállást és ennivalót a vándoroknak.
Több napig tartott, de november 4-e után más
világ kezdődött… .”

Kónya Miklós (81 éves)

„A naptár lapjain előpörgött 1956…
Január hónapban volt egy földrengés, március hónapban jeges ár..., melyet aztán egy száraz,
forró nyár követett. Szinte várható volt, hogy
jönnie kell még valaminek, hogy történni fog
még valami. És október 23-án kitört a forradalom, mely Budapestet érintette először.
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Lapozzunk csak egy picit vissza a naptárban:
A II. világháború befejeződött, az ország
romokban… A háború után gyakorlatilag megkezdődött az újjáépítés. Az emberek verejtékéből, éhezve, koplalva talpra állították az országot. Megindult az élet, melyre szinte azonnal rátelepedett a sztálinizmus. Szovjet nyomásra
megkezdődtek a padlásseprések, a munkásság
nyúzása, és ránk zúdultak a 4-5 éves tervek.
Mindez az emberek elégedetlenségét váltotta ki.
Utaltam arra, hogy földrengés jött, árvíz jött,
szárazság jött, törvényszerű volt a forradalom
is, mely úgy keletkezik, hogy nem tudni, hogy
mi, de valami gyűlik-gyűlik-gyűlik és egyszer
csak robban!
Történészek még a mai napig sem tudják
pontosan, hogy mi volt az ami kirobbantotta ezt
a dolgot…
Az 1956-os év így alakult.
Dömsödön az emberek a rádióból tudták az
eseményeket. 1956. október 23. Budapestet érintette először. Mihozzánk csak a forradalom foszlányai jutottak el, mert a közvetlen rádió-összeköttetés megszűnt, a rádiószolgáltatás akadozott.
Bizonytalan hírek jöttek-mentek. A forradalom szele benne volt a levegőben és egész egyszerűen áthatott mindent. Hozzánk is befújt, de
már nem azzal az energiával. Dömsöd tulajdonképpen egy „álmos” község, mert nem teszünk
azért, hogy nekünk jobb legyen. Várjuk, hogy
majd más kikaparja nekünk a gesztenyét! Ilyen
volt ez gyermekkoromban és ilyen ma is.
Az 1956. októberi események olyan egynapos
késéssel érkeztek hozzánk. Egy kis hőzöngés
Dömsödön, egy kis hőzöngés Dabon… Néhány
ember volt akik az ital hatása alatt próbáltak feltűnést kelteni. Az akkori kommunista párt vezetőit végighajtották az úton. Ez a hőzöngő társaság
a tanácsházánál papírokat égetett, és kidobálták
az írógépeket és össze is akarták törni, ám a
Szőnyi Karcsi bácsi (kántortanító) és dr. Székely
Zsigmond (községi orvos) leállította őket.
Gyakorlatilag ezzel itt véget is értek az események. Az akkori rendszer – a maga beszolgáltatásaival, hogy a gabonát szabályosan lesöpörték a padlásokról, disznót nem lehetett vágni, hogy az emberek feje alól szinte még a párnát is elvitték – elkeserítő volt. A tanácsházán
tartották a beadási kötelezvényeket, és tulajdonképpen az a néhány hőzöngő ezeket a kötelezvényeket kívánta megsemmisíteni. Tetteik fokozásaként az anyakönyvek, írógépek kerültek
volna sorra, mikor is leállították őket.
Ez egy jó korrajz:
1954-55-ben úgy kellett dugdosni a gabonát,
mint a háború alatt, ami az akkori nyomorából
ébredező népet sújtotta. Akik épphogy fellélegeztek, hogy a háborúnak vége, fel tudták építeni az országot, hogy az élet meg tudjon indulni.
Ezt az életet fékezte az akkori rendszer, ami
ellen lázadtak.
Dömsödnek ’56-os nacionáléja nincs, mert
minálunk csendes volt ez a lázadás és tulajdonképpen egy délután lezajlott az egész.”
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Ács Sándor (87 éves)

„1956 eseményeihez való kapcsolódásom
egy kicsit korábbról indul és kicsit tovább is
nyúlik ’56-nál.
Az orosz nyelvhez való készségemet nagyanyámtól örököltem, aki Nagyszőlősről származott. Ő tanítgatott a ruszin nyelvre. A négyéves orosz hadifogságban ezt a tudást csiszoltam, gyarapítottam.
A háború után Dömsödön a pártház a 48-as
kör épületébe költözött (ma ez a pékség, vagy
kenyérbolt néven ismeretes). Itt azt is számon
tartották, hogy a faluban ki tud például oroszul.
Engem is számon tartottak, mert hisz 4 évig voltam hadifogoly.
Nos, ott jelent meg három vagy négy orosz
tank, és egy teherautó tele oroszokkal. Mikor a
forradalmat leverték, akkor a résztvevőket megtorolták. Emlékszem, hogy ’56. október 23-án a
tanácsházáról kihordtak sok mindent, köztük az
írógépeket is, hogy összetörjék meg fölgyújtsák, de aztán valaki közbeszólt, hogy: – Ezt ne
csináljátok!
Összeszedtek néhányunkat (akik a nyilvántartás szerint ismertük az orosz nyelvet), és elvittek a lacházi laktanyába. Az oroszok közt
volt egy felvidéki magyar fiatalember is, aki

Október 06. – az aradi vértanúk napja

A dömsödi Gróf Széchenyi István Általános Iskola
október 06án megemlékezést tartott az OMK
nagytermében.
A felsős
és alsós tagozatok külön-külön
egy órás eltéréssel vettek részt ezen az alkalmon.
Az ünnepi műsort a 6. b osztályosok hallatlan átérzéssel adták elő. A zenei betéteket
és a szöveget Pethesné Nyári Katalin állította
össze. A gyerekek egyben fegyelmezett viselkedésükkel is adóztak a hősök emléke
előtt.
A 13 honvédtábornok kivégzése azóta is a
magyar nemzet gyásznapja.
Már hagyománynak számít, hogy az iskola ezen a napon rendezi meg a szokásos futóversenyt.
Ebben az évben is így történt.
-V.I.-
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szintén nagyszőlősi származású volt, mint a
nagyanyám. Tőlem csak azt kérdezték, merre
van Kecskemét, Kiskőrös, Dunapataj, Szabadszállás, Sztálinváros, hol vannak laktanyák, katonák? A Dolinayt meg a Tomasov bácsit el is
vitték. Nekem az volt a szerencsém, hogy ennek
az ukrán gyereknek a jóvoltából nem kellett sehová sem mennem. (5-6 évvel lehettem idősebb
nála, és később jó baráti kapcsolat alakult ki
köztünk.)
1956-ban 33 éves voltam.
Szóval, a többieket beültették a tankba és elvitték, hogy mutassák meg merre van Kiskunhalas. Abban az időben beülni egy orosz tankba,
nagyon kockázatos volt. Nem tudhatták, hogy
mikor robbantják fel a tankot. (Hogy hogy érezhették magukat…?)
Tolmácsnak vitték el magukkal a Dolinayt,
meg a Tomasov bácsit.
A hangosbemondón a következőket kellett
mondani:
„Figyelem-figyelem!
Felhívom a katonák, civilek figyelmét, hogy
akinek fegyver van a kezében, az dobja el, szabad elbocsátásban részesül.
A forradalom véget ért. Győzött a kommunizmus.”

De hát sajnos, akik megadták magukat,
nagyon sokat megvertek vagy agyonvertek,
megtizedelték őket. Amint mesélték nekem,
még hallani is borzasztó volt. Mondta is a
Dolinay: – Sanyikám, de szerencséd van,
hogy találkoztál azzal a felvidéki gyerekkel!”

Vass István (68 éves)

„1956-ban nyolcadik osztályos tanuló voltam. Akkoriban a felső tagozatosok a Hajóskastélyba jártak iskolába.
Esős, borús idő volt, úgy dél vagy 11 óra
lehetett. Az iskolában folyt a tanítás.
A Szabadság úton egy 10-15 fős csapat haladt el, s közben bekiabáltak az iskolába:
– Diákok, gyertek velünk!
Mi az osztályteremben voltunk és hallottuk a kiáltozást. Barta László, az osztályfőnökünk nem engedett bennünket sehová
sem. Mikor elvonult az utcán a csapat, Laci
bácsi a hátsó kijáraton, az óvoda felé hazatessékelt bennünket és a lelkünkre kötötte,
hogy haza menjünk, sehova máshova!
Ennek ellenére akadt 1-2 ember aki részt
vett a dolgokban, de személy szerint én nem
tudom kik lehettek.”

Befejezõdött a Petõfi szülõi ház külsõ felújítása
-Megtörtént a műszaki átadás-

Mind az augusztusi,
mind a szeptemberi számban folyamatosan hírt adtunk a Petőfi Sándor utcai
„Petőfi szülői ház” felújításának munkáiról.
Dömsöd Nagyközség
Önkormányzata,
Vidéki
Örökség Megőrzéséhez pályázatot nyújtott be, melyet
siker koronázott, 8.867.887
Ft vissza nem térítendő
támogatást kapott az építési
munkákra.
A Petőfi Sándor u. 17. sz.
alatti ingatlan felújítására a képviselő-testület határozata alapján került sor.
A pályázat célja az épület állagának megóvása, felújítása és közösségi tér kialakítása, tekintettel az emlékhely jellegére. Az Önkormányzat az építési tervek elkészítésével a Graform F.2 Tervező és Szolgáltató Kft. (2344 Dömsöd, Pf. 116.), Fekete Miklós építész tervezőt bízta meg.
Dömsöd Nagyközség Önkormányzata megbízásából a „Petőfi Sándor szülei házának” külső
felújítását és udvarának felújítási munkáit az ELMARK 2001 Kft. végezte.
A külső munkálatok befejeztével, szeptember utolsó napjaiban, a határidőt betartva, megtörtént a műszaki átadás.
A Petőfi Sándor utca Dömsöd egyik legszebb utcája. Csak egy irányból, az 51-es útról lehet
végigmenni rajta. Néhány épület lerobbanva bár, de eredeti formájában áll, és most, hogy a 17.
szám alatti épület felújítási munkálatai befejeződtek, az utca szépsége megkívánná a többi épület
rekonstruálását is. Bízzunk benne, hogy egyszer majd erre is sor kerülhet!
A Petőfi szülői ház külsőleg teljesen megújult. A nemesen egyszerű fehér falai, a kockakő járda és a nádtető melegséget, békességet áraszt. Szemet-lelket gyönyörködtető látványban van része az arra járóknak! Sétáljanak el, és nézzék meg Önök is!
-V.I.-
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Dömsödi Tûzoltó Egyesület
Augusztus–szeptember – Beszámoló
Augusztusi hónap:

2010. 08. 08-án reggel 7 óra 30 perckor jött a
riasztás, mely szerint Dömsöd Kertész utcában
egy családi ház pincéjéből a szomszédok füstöt
észleltek. A Dömsödi Tűzoltó Egyesület és a
Ráckevei Tűzoltóság egységének kiérkezése
előtt a tüzet a lakók eloltották és az égő fa székeket ki is hozták az udvarra. A kiérkező egységek
a pincét átszellőztették és ellenőrizték a tűz esetleges továbbterjedését.
2010. 08. 19. és 08. 23. között a Csomafalvi
Önkéntes Tűzoltók községünkbe látogattak.
Az itt töltött idő alatt egyesületünk tagjai
megmutatták községünket, és az augusztus 20-i
rendezvényeken is részt vettek. Augusztus 22én délelőtt 10 órakor a Dömsödi Tűzoltó Egyesület és a Ráckevei Tűzoltóság közös tűzoltási
és műszaki mentési gyakorlatot szervezett melyen a csomafalvi kollegák is részt vettek. A
gyakorlaton egy gépjárműbalesetet szimuláltunk. A baleset következtében a gépkocsi kigyulladt, melyet a Dömsödi Önkéntesek oltottak el. A helyszínen lévő ráckevei tűzoltók feszítő-vágó segítségével a gépjármű ajtajait felfeszítették, melyek a baleset következtében öszszeroncsolódtak és nem lehetett kinyitni azokat.
Majd a további mentés megkönnyítése érdekében a tetejét is levágták.
Ezek után a csomafalviak is megmutatták mit
is tudnak tűzoltás és a felszerelések használata
terén. Az IFA gépjármű fecskendőről megszereltek egy alapvezetéket, melyet egy T-vel két
sugárra osztottak, és a számukra szimulált tüzet
eloltották.
Az itt töltött 4 nap alatt az egyesületek tagjai
még jobban megerősítették az eddig is nagyon
jó viszonyt és barátságot.
A jövő évben szeretnénk megismételni látogatásunkat Csomafalván, és reméljük, hogy ők
is ismét ellátogatnak községünkbe.

Továbbá szeretnék még néhány szót szólni a
2010. augusztus 8. délelőtti Kertész utcai tűzesetnél történt félreértés miatt. A tűzesetet a tulajdonos a 105-ös számon szerette volna jelezni
a tűzoltóság felé, amit a Dömsödi Hírnökben
előző cikkünk végén látott. Mint ahogy azt mindenki tudja, a segélykérő számok, mint például
a 105 mobiltelefonos hívása esetén a hívást a
megyei ügyelet fogadja. Vezetékes telefon (24es körzet) esetén a legközelebbi hivatásos vagy
köztestületi tűzoltóság fogadja. Ezen a napon is
így kellett volna lennie, de villám okozott kárt a
rendszerben, és a káreset bekövetkeztéig nem
tudták helyreállítani a megfelelő működését a
105-ös segélykérő vonalnak. A helyszínre érke-

ző Dömsödi Önkéntes Tűzoltókat a szomszéd
riasztotta mobiltelefonon. A mobilszám, amit
hívott, az a Dömsödi Egyesület parancsnokának
id. Tárkányi Bélának a saját mobiltelefonszáma
volt, amit a személyes ismeretség miatt tudott.
Szeretnék minden kedves dömsödi lakost tájékoztatni, hogy egyesületünk nem rendelkezik
közvetlen számmal, mert Önkéntes Tűzoltó
Egyesület. Csak a hivatásos és a köztestületi
tűzoltóságok rendelkeznek saját közvetlen elérhetőséggel, folyamatos ügyelettel és minimum
1+6 fő készenlétben álló tűzoltóval, akik a nap
24 órájában fizetés ellenében teljesítenek szolgálatot, melyet állami és önkormányzati kere-

tekből finanszíroznak. A Dömsödi Tűzoltó
Egyesületet nagyrészt a Ráckevei Tűzoltóság
riasztja a káresetekhez, amit nekik a 105-ös segélykérő számon vagy a közvetlen vezetékes
(06-24-518-665 vagy 06-24-518-666) számokon jelentenek be a szemtanúk és a károsultak,
vagy a megyei ügyelet adja tovább a hozzá beérkező riasztást. A Dömsödi Egyesület főként
csak egy-két helyi vállalkozó, magánszemély
anyagi segítségének és a tagok önzetlen munkájának köszönheti, hogy vonuló- és működésképes. Egyesületünknek a mai nehéz gazdasági
helyzetben eléggé nehéz a gépjármű-fecskendő
tankolása, műszaki vizsgáztatása, kötelező felelősségbiztosításának kifizetése, valamint az
esetleges műszaki hibák javításának finanszírozása. Éppen ezért sem anyagi, sem emberi, sem
pedig technikai eszközök nem állnak rendelkezésre, hogy telefonos ügyeletet tartson fenn 24
órában.
Azt is szeretném kihangsúlyozni, hogy egyesületünk az önkéntes társadalmi munkán alapszik. Dömsöd Nagyközségünk lakóiért csinálják a tagok a saját testi épségüket is kockára té-
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ve, ha a káreset felszámolása csak úgy lehetséges. Ezt mindenféle ellenszolgáltatás nélkül
végzik a családjuktól elvett szabadidőben és
nagyon sokszor saját költségükön embertársaikért.
Augusztusi hónapban 1 káresetünk volt és 1
közös gyakorlatunk a ráckevei és a csomafalvi
tűzoltókkal.

Szeptemberi hónap:

Ez a hónap kicsit mozgalmasabb volt az előzőnél. 11-én a sok eső miatt 4 alkalommal kaptunk vízszívatás miatt riasztást. 13-án pedig egy
közúti balesethez riasztották az egyesület tagjait, melyet egy mezőgazdasági vontató szenvedett el. Az MTZ típusú traktor Dömsödről haladt Tass irányába az 51-es főúton, amikor ismeretlen okból letért az útról és az árokba hajtott, mely hatására a jobb oldalára borult. Sze-

rencsére személyi sérülés nem történt, és a traktor is kisebb károkat szenvedett. 21-én, kedden
riasztást kaptunk vízszívatásra ismét, de a bejelentés téves jelzésnek bizonyult a helyszínen.
Szeptemberi lapzártáig pedig 5 esetben kaptunk riasztást és 1 vaklármára vonultunk. További információk és képek a weboldalunkon, a
www.tuzoltosagdomsod.mlap. hu-n találhatók.
Pongrácz József titkár
Dömsödi Tűzoltó Egyesület
domsodote@gmail.com
Elérhetőségünk:
Ha baj van! 105
Egyéb elérhetőségünk:
id. Tárkányi Béla
Dömsödi Tűzoltó Egyesület Parancsnoka
Telefonszám: 06-20-383-5407
domsodote@gmail.com
www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu
Ha önök szeretnének nekünk segíteni!
Számlaszámunk: 51700272-10903818

Köszönettel: Dömsödi Tűzoltó Egyesület
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RENDÕRSÉGI HÍREK
Dömsöd területén az alábbi baleset történt:

2010. 08. 23-án 18:20 időpontban Dömsöd, Ráckevei út 54. sz.
előtti útaszakaszon történt közlekedési baleset. A rendelkezésre álló
adatok alapján megállapítást nyert, hogy Cs. B. az általa vezetett
segédmotorkerékpárral közelekedett a Ráckevei úton Ráckeve irányába. Haladása során egy neki jobbra ívelő kanyarból kijövet megcsúszott, és a vele szembe szabályosan közlekedő S. T. által hajtott
kerékpárnak ütközött. A balesetben S. T. megsérült.
A balesetet a Ráckevei Rendőkapitányság Közlekedésrendészeti
Osztálya vizsgálja.

Dömsödön az alábbi bűncselekmények történtek:

B. V. dömsödi lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki
2010. 08. 19. napon 05:45 és 18:20 közötti időben Dömsöd, Petőfi téren lévő családi házába saját kulcs módszerével jogtalanul behatolt és
onnan műszaki cikkeket tulajdonított el. A bűncselekménnyel okozott kár: 400.000 Ft.
P. J. feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2010. 08. 29. napon
13:00 és 13:30 közötti időben Dömsöd, Nyárfa sétány dűlőn lévő
hétvégi házának alagsorába besurrant, ahol egy székre akasztott melegítő felső zsebéből eltulajdonított 42.400 Ft készpénzt.
Az elmúlt időszakban Dömsöd belterületén és az üdülőövezetben
is hétvégi házakat, családi házakat törtek fel ismeretlen tettesek. Tekintettel az ismét elszaporodó betöréses lopásokra, a Ráckevei Rendőrkapitányság fokozta a rendőri jelenlétet, illetve akciósorozatot
szervezett a lopások visszaszorítása, illetve az elkövetők felderítése
érdekében. Kérem a tisztelt lakosságot, hogy nagyobb figyelmet fordítsanak értékeik megőrzésére, figyeljünk egymásra, a szomszédokra, illetve bármilyen, akár jelentéktelennek tűnő információval is keressék fel kollégáinkat, segítsék munkánkat.

Sokba került a takarítás…

Lopás bűntette miatt folytat eljárást a Ráckevei Rendőrkapitányság
Bűnügyi Osztálya. 2010. szeptember 02-án egy dömsödi hölgy tett
feljelentést, mely szerint az elmúlt két hétben családi házából ismeretlen körülmények között több ékszer is eltűnt több mint 700.000 forint értékben. A feljelentést követően felmerült a gyanú, hogy a sértettnél alkalmanként takarító 59 éves L. Józsefné dömsödi lakos követte el a lopást.
A kapitányság nyomozói házkutatást tartottak a takarítónőnél,
melynek során több arany ékszer és közel 8 millió forint készpénz került elő.
Az eljárás során eddig négy sértettet kutattak fel a nyomozók, de
feltehetően hasonló módon további személyeket is megkárosított a
bejárónő.
Kérjük, hogy akik kapcsolatban álltak a bűncselekmény elkövetőjével, illetve sérelmükre hasonló jellegű bűncselekményt követtek el,
jelentkezzenek a Ráckevei Rendőrkapitányságon a 06-24-518-680-as
telefonszámon vagy hívják a 107-es ingyenesen hívható számot.
A Ráckevei Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály vezetője,
Fejős László r. fhdgy. tájékoztatja Dömsöd lakosságát, hogy a körzeti
megbízottak Dömsödön, minden páros hét csütörtöki napján 14.0016.00 óra közötti időben tartanak fogadóórát a Dömsöd, Petőfi tér 6.
szám alatt. Keressék Laczó Csaba vagy Baka Miklós urakat és információikkal segítsék munkánkat.
A Ráckevei Rendőrkapitányság telefonszámai: 06-24-518-680,
06-24-518-690, 06-30-960-0572, 06-20-444-1268.
Feiglné Fekete Anita
r. főhadnagy
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Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság Hivatal Budapest,
Teve u. 4-6. Tel.: 443-5133, 443-5136, 06-20-444-12-63

DÍJKITÛZÉS

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztály II. Életvédelmi Alosztálya nyomozást folytat emberölés bűntett gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen, aki 2009. december 19-ről 20-ra virradó éjjel Ráckeve, Petőfi Sándor utca egyik ingatlanában megölte az ott élő férfit.
A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben rögzített jogkörénél fogva

a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője
nettó 1.000.000 forint díjat ajánl fel a nyomravezetőnek.

A díjkitűzés összege annak fizethető ki, aki az elkövetők személyével
kapcsolatban olyan pontos adatokkal rendelkezik, melyek segítségével
az elkövetők azonosíthatóak, bűnösségükre a gyanú megalapozottá válik, és ismereteit az eljárás során ismerteti. Szükség esetén az eljáró hatóság a tanú védelmére a szükséges intézkedéseket megteszi. A Rendőrség a nyomravezető személyét bizalmasan kezeli. A díjkitűzés visszavonásának jogát a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője fenntartja.
A díjkitűzés annak nyilvános visszavonásáig érvényes!
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztály II. Életvédelmi Alosztálya kéri, hogy aki a bűncselekménnyel vagy az elkövetővel
kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, illetve aki a bűncselekmény időpontjában a helyszínen tartózkodott, hívja az 1/4435119 telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 „Telefontanú” zöld számán, a 107 vagy a 112 központi segélyhívó számok valamelyikén.
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

Közeledik a kötelezőváltás ideje!

A GOLDRISK ALKUSZ KFT.
a következő szolgáltatásokat kínálja Önöknek
15 biztosító képviseletében:

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

30%-os vissza nem térítendő állami támogatás igénybevételével,
hitelek közvetítése
Teljeskörű tanácsadás! Forduljon hozzánk bizalommal
JÓZANNÉ HEGYI MÁRIA
2344 Dömsöd, Attila utca 1. • Tel.: 06-30-267-2718
Ügyfélfogadás: előzetes időpont-egyeztetés alapján
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Volánbusz menetrend

Dömsöd – Budapest

induló megállóhely
érkező megállóhely indul érkezik idő
1 Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 4:10 5:33 1:23
munkaszüneti nap kivételével naponta
2 Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 4:35 5:58 1:23
szabadnap kivételével naponta
3 Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 4:55 6:18 1:23
munkanapokon
4 Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 5:25 6:43 1:18
tanítási napokon
5 Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 5:35 6:40 1:05
munkanapokon
6 Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 5:40 7:08 1:28
munkanapokon
7 Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 5:50 7:18 1:28
tanítási napokon
8 Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 6:10 7:43 1:33
tanítási napokon
9 Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 6:12 7:40 1:28
munkanapokon
10 Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 7:05 8:38 1:33
munkanapokon
11 Dömsöd, vá. elágazás
Budapest, Népliget 7:15 8:20 1:05
munkaszüneti nap kivételével naponta
12 Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 7:28 8:45 1:17
munkaszüneti nap kivételével naponta
13 Dömsöd, vá. elágazás
Budapest, Népliget 8:30 9:40 1:10
naponta
14 Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 8:50 10:13 1:23
munkanapokon
15 Dömsöd, vá. elágazás
Budapest, Népliget 8:55 10:05 1:10
munkanapokon
16 Dömsöd, vá. elágazás
Budapest, Népliget 9:17 10:20 1:03
naponta
17 Dömsöd, vá. elágazás
Budapest, Népliget 10:02 11:05 1:03
naponta
18 Dömsöd, vá. elágazás
Budapest, Népliget 10:55 12:05 1:10
munkanapokon
19 Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 11:15 13:06 1:51
munkanapokon
20 Dömsöd, vá. elágazás
Budapest, Népliget 12:00 13:05 1:05
naponta
21 Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 13:23 14:40 1:17
munkaszüneti nap kivételével naponta
22 Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 14:58 16:15 1:17
hétfőn, szerdán, pénteken munkanapokon
23 Dömsöd, vá. elágazás
Budapest, Népliget 15:32 16:35 1:03
munkaszüneti nap kivételével naponta
24 Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 16:00 17:23 1:23
munkanapokon
25 Dömsöd, vá. elágazás
Budapest, Népliget 16:25 17:35 1:10
naponta
26 Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 17:00 18:18 1:18
tanítási napokon
27 Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 17:13 18:25 1:12
munkaszüneti nap kivételével naponta
28 Dömsöd, vá. elágazás
Budapest, Népliget 18:10 19:20 1:10
naponta
29 Dömsöd, vá. elágazás
Budapest, Népliget 19:20 20:20 1:00
munkaszüneti nap kivételével naponta
30 Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 19:30 20:48 1:18
munkanapokon
31 Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Budapest, Népliget 20:10 21:31 1:21
munkanapokon

Budapest – Dömsöd
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induló megállóhely érkező megállóhely
indul érkezik idő
1 Budapest, Népliget Dömsöd, Kossuth L. u. 136. 5:50 6:52 1:02
munkaszüneti nap kivételével naponta
2 Budapest, Népliget Dömsöd, Kossuth L. u. 136. 6:10 8:00 1:50
munkanapokon
3 Budapest, Népliget Dömsöd, Kossuth L. u. 136. 8:30 9:47 1:17
hétfőn, szerdán, pénteken munkanapokon
4 Budapest, Népliget Dömsöd, vá. elágazás
9:30 10:40 1:10
munkaszüneti nap kivételével naponta
5 Budapest, Népliget Dömsöd, vá. elágazás
10:30 11:40 1:10
munkanapokon
6 Budapest, Népliget Dömsöd, Kossuth L. u. 136. 11:20 13:10 1:50
munkanapokon
7 Budapest, Népliget Dömsöd, vá. elágazás
11:30 12:40 1:10
munkanapokon
8 Budapest, Népliget Dömsöd, vá. elágazás
12:15 13:15 1:00
munkanapokon
9 Budapest, Népliget Dömsöd, Kossuth L. u. 136. 13:15 14:38 1:23
munkanapokon
10 Budapest, Népliget Dömsöd, Kossuth L. u. 136. 13:55 15:18 1:23
tanítási napokon
11 Budapest, Népliget Dömsöd, vá. elágazás
14:15 15:13 0:58
naponta
12 Budapest, Népliget Dömsöd, Kossuth L. u. 136. 14:40 16:03 1:23
tanítási napokon
13 Budapest, Népliget Dömsöd, vá. elágazás
15:15 16:25 1:10
naponta
14 Budapest, Népliget Dömsöd, vá. elágazás
15:45 16:43 0:58
naponta
15 Budapest, Népliget Dömsöd, Kossuth L. u. 136. 15:45 17:20 1:35
munkanapokon
16 Budapest, Népliget Dömsöd, Kossuth L. u. 136. 16:10 17:28 1:18
munkanapokon
17 Budapest, Népliget Dömsöd, Kossuth L. u. 136. 16:45 17:57 1:12
naponta
18 Budapest, Népliget Dömsöd, Kossuth L. u. 136. 16:50 18:13 1:23
munkanapokon
19 Budapest, Népliget Dömsöd, Kossuth L. u. 136. 17:15 18:32 1:17
munkanapokon
20 Budapest, Népliget Dömsöd, vá. elágazás
17:45 18:33 0:48
naponta
21 Budapest, Népliget Dömsöd, Kossuth L. u. 136. 18:15 19:38 1:23
munkaszüneti nap kivételével naponta
22 Budapest, Népliget Dömsöd, vá. elágazás
18:45 19:53 1:08
naponta
23 Budapest, Népliget Dömsöd, Kossuth L. u. 136. 19:00 20:50 1:50
munkanapokon
24 Budapest, Népliget Dömsöd, vá. elágazás
19:30 20:40 1:10
naponta
25 Budapest, Népliget Dömsöd, Kossuth L. u. 136. 21:00 22:18 1:18
munkanapokon
26 Budapest, Népliget Dömsöd, Kossuth L. u. 136. 22:20 23:58 1:38
munkanapokon
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‰ S i s i é s a V a d á s z a t ‰ r e n d e z v é n y s or o z a t
„A múlt élménye” folytatódik

2010. november 15 – 21-ig a ráckevei Savoyai-kastélyban

Az idei évben a monarchia korának
vadászatába és a vadász-társadalom
kultúrájába pillanthatunk bele, felidézve az akkori miliőt, mely manapság is
újra az érdeklődés központjába került.
Egy családi rendezvény-sorozat, melyen
kikapcsolódhat, és átélheti e kor szépségeit, kultúráját gyermek, szülő és nagyszülő egyaránt.
A rendezvény a történelmi múlt hagyományát megteremtve és újraélesztve, a jelenben a Sisi Bál elnevezéssel vált ismertté. A Bál és a vadász-rendezvénysorozat színvonala a monarchia miliőjével, díszvendégeivel, fővédnökével, neves fellépőkkel és a bálrenddel teremti meg hazánkban a különleges szórakozás lehetőségét. A történelmi múlt több ország összekötésével képes megvalósítani a nemzetközi megjelenés érdekessé tételét. Így
a határon túl élőkhöz és hazánkban dolgozó külföldi üzletemberekhez,
vadászokhoz és diplomatákhoz is eljut a rendezvénysorozat üzenete és
hírértéke. Eme rangos eseményen a cégek presztízsértékű megjelenésükkel képviseltethetik magukat.
A rendezvény díszvendége: Habsburg-Lotharingiai Mihály főherceg.

Dr. Kun Edit, Nimród Magazin kiadói igazgató; Czédly
Mónika, modelltervező, Sisi ruharekonstrukció elkészítője;
dr. Czerny Róbert, állatvédelmi szakjogász, Savoyai Egyesület
elnöke; Rakszegi Zita, Sisi Bál megálmodója, főszervezője,
Pál Zsófia színésznő

Társadalmi szerepvállalás

• 2010. november 19. (péntek) 17.00 óra

árverés az árvízkárosultak javára, melyre folyamatosan
várunk felajánlásokat;
• valamint a Sisi Bál tomboláján befolyt összeget a gazdaságilag hátrányos helyzetben élők javára adományozzuk.
Várjuk a jelentkezőket:
– „Rudolf-jelölteket”,
– Szakács- és Mesterszakács Hölgyeket és Urakat.

Dr. Czerny Róbert, állatvédelmi szakjogász, a Savoyai Egyesület elnöke és a díszvendég Habsburg-Lotharingiai Mihály

Főbb programjaink

• Ősbemutató a Savoyai-kastélyban
Czédly Mónika, modelltervező, a D’Elia Szalon vezetője Sisi ruharekonstrukcióit láthatjuk a rendezvénysorozat hetében, Erzsébet királyné
és a divat címmel.
Magyarországon elsőként kerül megrendezésre a Sisi 11 db ruhakölteményéből álló kiállítás, ami egyenesen Németországból, az Aichach-i Sisikastélyból érkezik ide, a Savoyai-kastélyba.
• november 16., 19 h
Vadász Gála; délelőtt szervezett vadászatot tartunk a ráckevei vadásztársaság
területén, melyen Habsburg-Lotharingiai Mihály főherceg is tiszteletét teszi;
• november 19., 15 h
Vadász Fórum;
• november 20., 19 h
Sisi Bál, közben Inspirációk Erzsébet királyné ruháira c. divatbemutató.

A rendezvénysorozat a maga klasszikus értékeivel, azok szépségével,
erejével teszi emlékezetessé az eseménysorozatot, mely horderejénél fogva a könnyed szórakozáson túl ÜZLETI LEHETŐSÉGET tartogat:
– egy igazán királyi környezetben, igazi Főherceg társaságában és védjegye alatt tudja népszerűsíteni cége profilját, és kapcsolatokat építeni;
– prominens partnerek meghívásával tovább erősíti üzleti kapcsolatait
úgy, hogy az adott cég presztízsét növeli, és közös élményeken keresztül
a kapcsolatokat elmélyíti, és újakat
hoz;
– a rendkívül érdeklődő média nyilvánosság, magas reklámértékkel bíró
eseménysorozat, mely sok újdonságot
tartogat, ezért érdemes megjelenni és
ott lenni;
– lendületbe hozhatja menedzsmentjét,
top manager-eit, munkatársait a magyar társasági élet egyik messze legnagyobb szabású rendezvényén való
részvétel, mely eseménysorozatot egy
Főherceg fémjelez.
Védnök:
Pelczné dr. Gáll Ildikó EU-képviselő
Pánczél Károly országgyűlési képviselő

XX. évfolyam 10. szám

17

Ízelítõ a „Sisi és a Vadászat” programsorozatból (a gyermekjegyek 14 éves korig vonatkoznak)

Dátum
November 15-21.

Program
Erzsébet királyné és a divat c. kiállítás
Czédly Mónika ruharekonstrukciói

November 15. hétfő

18.00 h Ünnepélyes megnyitó a Savoyai-kastélyban
Beszédet mond: Habsburg-Lotharingiai Mihály főherceg
18.30 h Strauss-est vagy „Három a kislány” a Díszteremben
Közreműködik: Monarchia Szimfonikus Zenekar
közben: Állófogadás a VIP vendégeknek
8.00 h Szervezett vadászat a Ráckevei Vadásztársaság területén
Rudolf-jelöltek 1. próbatétele: hajtás
14.00 h Ebéd a vadászháznál
19.00 h Vadász Gála – ültetett 3 fogásos díszvacsora
mely étket Habsburg-Lotharingiai Mihály főherceg társaságában
fogyaszthat el.

November 16. kedd

November 17. szerda

8.00 h szervezett csoport indulása a Gödöllői Királyi Kastélyba
10.00 h kastélylátogatás, kastélykerti és pálmaházi séta,
Gödöllő nevezetességei
13.00 h ebéd a kastélyban
15.30 h indulás a Savoyai-kastélyba
Savoyai-kastély
Délután Rudolf-jelöltek 2. próbatétele:
– díszmagyarban való megjelenés, menetelés,
– Sisi és Rudolf történelmi ismerete,
– Rudolf szerepe a természettudományban.
Terepautó tesztvezetés
18.00 h Divatbemutató: női és férfi alkalmi ruhák
Közreműködik: Nagy Nóra tánccsoportjai
November 18. csütörtök 7.00 h szervezett csoport indulása a kecskeméti
Katona József Színházba
9.00 h színházlátogatás, Kecskemét nevezetességei
13.00 h ebéd a Varga tanyán
15.30 h indulás a Savoyai-kastélyba
Savoyai-kastély
Délután Rudolf-jelöltek 3. próbatétele: lovaglás egyenruhában
Terepautó tesztvezetés
18.00 h Divatbemutató: vadászruha (női, férfi)
Közreműködik: Nagy Nóra tánccsoportjai
November 19. péntek
8.00 h szervezett csoport indulása az Operaházba
9.00 h Operaház látogatás,
11.00 h séta a Budai várban, Mátyás-templomban, Halászbástyán
13.00 h ebéd a Fortuna Étteremben
15.30 h indulás a Savoyai-kastélyba
Savoyai-kastély
Délután Terepautó tesztvezetés
15.00 h Vadász Fórum, nemcsak szakembereknek
17.00 h Árverés az árvízkárosultak javára
18.00 h Divatbemutató: szőrme; óra, ékszer
Közreműködik: Nagy Nóra tánccsoportjai
November 20. szombat 10.00 h Kastélykertben programok:
Dámalovaglás, Falkavadászat, Vadászkutya-bemutató, Solymászat,
Íjászat; Terepautó tesztvezetés
19.00 h Sisi Bál
közben Inspirációk Erzsébet királyné ruháira c. divatbemutató
November 21. vasárnap

Ár
Felnőtt: 1.500 Ft/fő, nyugdíjas és gyermek: 750 Ft/fő
Iskolai és nyugdíjas csoportoknak:
500 Ft/fő
Felnőtt: 2.000 Ft/fő, nyugdíjas és gyermek: 1.000 Ft/fő

Földszinti termek: Felnőtt jegy ára: 25.000 Ft/fő
Gyermek jegy ára: 12.500 Ft/fő
Alagsori terem: Felnőtt jegy ára: 18.800 Ft/fő
Gyermek jegy ára: 9.500 Ft/fő
15.000 Ft/fő

Felnőtt: 1.000 Ft/fő, nyugdíjas és gyermek: 500 Ft/fő

15.000 Ft/fő

Felnőtt: 1.000 Ft/fő, nyugdíjas és gyermek: 500 Ft/fő

15.000 Ft/fő

Felnőtt: 1.000 Ft/fő, nyugdíjas és gyermek: 500 Ft/fő

Felnőtt: 1.000 Ft/fő, nyugdíjas és gyermek: 500 Ft/fő
Földszinti termek: Felnőtt jegy ára: 50.000 Ft/fő
Gyermek jegy ára: 25.000 Ft/fő
Alagsori terem: Felnőtt jegy ára: 37.500 Ft/fő
Gyermek jegy ára: 18.800 Ft/fő

10.00 h Ünnepi istentisztelet a ráckevei Református és Katolikus
Templomban
Mindennap programlehetőség • ráckevei nevezetességek és emlékhelyek megtekintése, • múzeum- és templomlátogatás

Jegyrendelés és Információ:
Rakszegi Zita; +36 70 332 8852; zita.rakszegi@gmail.com; www.sisibal.hu
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt és bálozni, szórakozni vágyó vendéget!
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Keresztyén élet
Mindenszentek – Halottak napja

Idézet: „A Mindenszentek (latinul: Festum omnium sanctorum) a katolikus és ortodox keresztény egyház ünnepe. A katolikus egyház november
1-jén, az ortodoxia pedig egy héttel később tartja.
Az ünnep és az azt követő halottak napja – egyházi jellegén túl – fokozatosan általános népi megemlékezéssé is vált. Ilyenkor mindenki kilátogat a
temetőbe, meglátogatja elhunyt hozzátartozóit.
Megtelnek a sírok őszirózsával, krizantémmal, az
elmúlás jelképes virágaival. Az emberek gyertyát
gyújtanak, és elveszített szeretteikre emlékeznek.

MINDENSZENTEK

A hajdani rómaiak őseiket és hőseiket istenként és félistenként tisztelték. Szobrot emeltek,
szentélyt állítottak számukra.
Marcus Agrippa Kr. e. 27-ben építtetett egy
hatalmas templomot, amit Pantheonnak neveztek el. Itt az összes isten tiszteletére mutatták be a
papok az áldozatot. A Pantheont aztán Rómában
610. (egyes források szerint 609.) május 13-án keresztény templommá alakították. Ez adott alkalmat az ünnep bevezetésére: hiszen ezen a napon
IV. Bonifác pápa a templomot az összes vértanú
tiszteletére szentelte. A 4. századból is maradtak
fent adatok Mindenszentek ünnepéről. Az ünnep
még a VIII. században május 13-ról november
1-jére tevődött át, valószínűleg azért, hogy ezzel
a kelták régi népi újesztendejét megszenteljék.
(A kelták november első napjaiban emlékeztek
az elhunytakra különböző halotti áldozatok bemutatásával. Náluk már a VIII. században is
közünnep volt november első napja – ami az év
kezdetét is jelentette.) 835-ben Jámbor Lajos
császár IV. Gergely engedélyével hivatalosan elismerte az új ünnepet, és attól kezdve a Mindenszentek az egész kereszténység ünnepe lett.

HALOTTAK NAPJA

Halottak napját november 2-án 998 óta tartja
meg az egyház. Ez az ünnep összefügg azzal a
századvégi szorongásos hangulattal, mely 1000re a világvégét várta. Ilyen elképzelések mellett
igyekeztek a halottakkal „jóban lenni”, az elhunytak szellemeivel jó barátságba kerülni. A sírokon
gyertyát gyújtottak, hogy „szegény, fázós lelkek
annak fényénél melengethessék magukat”. A november 2-i halottak napja konkrétan Sz. Odiló
clunyi apáttól (962-1048) ered. Ő ezt az emléknapot a Cluny anyaegyház alá tartozó minden bencés házban bevezette. Ez a rendelete (998) mindmáig fennmaradt. Hamarosan pedig a bencés renden kívül is megünnepelték, a 14. századtól Róma
is átvette. E napon gyertyákat, mécseseket gyújtunk elhunyt szeretteink emlékére. Ehhez a szokáshoz azonban több népi hiedelem is kapcsolódik. Némelyik szerint ennek az a célja, hogy a világosban a „véletlenül kiszabadult lelkecskék” újra visszataláljanak a maguk sírjába, ne kísértsenek, ne nyugtalanítsák az élőket. Magyar területeken szokás volt ilyenkor a sírok megtisztítása,

rendbe hozása is. Ilyenkor fel is díszítik a sírokat.
Virágokat, manapság pedig koszorúkat visznek az
elhunytak tiszteletére. A nép ajkán ennek a szokásnak is megvan a magyarázata: azért kell megszépíteni ilyenkor a sírokat, hogy a halottak szívesen maradjanak lakhelyükben. A néphit szerint
ilyenkor ugyanis hazalátogatnak a halottak. Ezért
sokfelé szokás volt, hogy számukra megterítettek,
kenyeret, sót, vizet tettek az asztalra. Aki ezeken a
napokon nem tud kimenni a temetőbe, az otthon
gyújt gyertyát. (http://www.sulinet.hu/panorama/
mindenszentek.html)
A kis történeti idézetből jól látható, hogy az
említett ünnepkör nem keresztyén eredetű. Ez
önmagában nem baj, hiszen egy emberi ünnepnek is lehetnek olyan vonatkozásai, amik keresztyén szempontból is fontosak és meggondolandók lehetnek. Ilyenkor elfogadható eljárás a
hitelvi szempontú végiggondolás, aztán megfelelő értelmezéssel és tartalommal megtöltve
megemlékezés tárgyává tenni, ami a profán ünnepből szent kapcsolódással is bír. Azonban
mindig megvan a kísértés arra, hogy ilyen ünnepet nem a hitelvi megfontolások végett, hanem
a népnek tett engedmény elve miatt vegyen át a
keresztyénség. Jobb eset az, amikor van elfogadható elvi szempont az ünnep bevezetésére,
csak menet közben csúszik el a dolog (túl sok
marad a profán gondolkodás és szokások tévedéseiből, babonáiból, oly mértékben, hogy a helyes megfontolásokat teljesen eltakarják).
Mit kezdjünk hát a halottak napjával, mint hívő emberek?
• Tiszteljük elődeinkben a tiszteletre méltót!
Használjuk követendő jó példának, anélkül,
hogy kritizálhatatlan félistenekké minősülnének az érzéseinkben (azt kövessük, ami reálisan is követésre méltó)!
• Az emlékezés gesztusai nem arra valók, hogy
utólag bepótoljuk azt, amit életében nem adtunk neki, sem arra, hogy nem létező tiszteletet
és megbecsülést játsszunk el a nagy nyilvánosság előtt, ezzel magunk renoméját építgetve.
Az ilyen emlékezés, legyen bármilyen látványos, értéktelen. Vegyük figyelembe, hogy Isten az indítékainkat is látja!
• Az ünnephez kötődő népszokásokat ne gyakoroljuk tartalmatlanul, csak hagyományt követve! Ami eleve hibás elvi látásokat sejtet, azokat
hagyjuk el! Ami tartalmaz eleve helyes szempontokat, azokat jól megértve és jól megélve
tegyük, hogy a megfelelő gondolatokat hozza
elő belőlünk és a megfelelő érzéseket ébressze
fel! Ami szép, de önmagában nem túl értékes
vagy hibás nézeteket közvetít, viszont értelmes
tartalommal is megtölthető, azt előbb értelmezzük át megfelelően és úgy gyakoroljuk!
Ezen elvek betartása mellett mindenkinek
tartalmas megemlékezést kívánok!
Kotmájer Mihály baptista lelkipásztor
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Halálod
Nagy fájdalmat okozott
De jóságod és szereteted
Szívünkben örökké élni fog

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik
KOZÁK JÓZSEFNÉ
szül. Holemont Esztert
utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot,
koszorút helyeztek el és fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

„…Ama nemes harcot megharcoltam,
Futásomat elvégeztem…”
Pál II. Tim. 4.7.

Köszönetet mondunk mindazoknak akik
SZŰCS IMRE
temetésén megjelentek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, valamint szerették, tisztelték, ismerték.
Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

„A mély gyász,
amelyet egy szeretett lény halálakor érzünk, abból a megérzésből fakad, hogy minden egyénben rejlik valami leírhatatlan, valami, ami csak rá jellemző, és ezért teljességgel pótolhatatlan” Arthur Schopenhauer

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik
ÖZV. BÁRÁNY GÁBORNÉ
temetésén részt vettek, gyászunkban osztoztak.
Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a
szeretett feleség, édesanya, nagymama, dédmama
PAPP ISTVÁNNÉ
szül. Váczi Mária
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek és fájdalmunkban velünk
éreztek.
Gyászoló család
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A temetői istentiszteletek rendje a
következő: 2010. október 31-én vasárnap
14 óra katolikus temető; 15 óra dömsödi
református temető; 16 óra dabi temető.

A reformáció ünnepén, 2010. október
31-én vasárnap 17 órakor a dabi református templomban közös ünnepi istentiszteletet tartanak a dabi református, a
dömsödi református és a baptista
gyülekezetek.
A Dömsöd-Nagytemplomi Református
Egyházközség felhívja a dömsödi református
temetőben nyugvó elhunytak hozzátartozóinak figyelmét, hogy az 1985-ben ill. azelőtt
megváltott és még eddig újra nem váltott sírhelyek 2010. december 31-én lejárnak. A vonatkozó állami törvények szerint a meg nem
váltott sírhelyek és a rajtuk levő síremlékek
felett a temető tulajdonosa rendelkezik.
Újraváltásra lehetőség van a Lelkészi Hivatalban minden hétfőn és csütörtökön 9-12
óra között /2344 Dömsöd, Petőfi tér 7./
Az Egyházközség Presbitériuma
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