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Karácsony első napján verőfényes hajnalra virradtunk. Az ilyen szikrá-
zó napsütés általában munkára inspirálja az embert, de legalábbis írásra.
Így voltam ezzel én is. Kihasználtam a szép idő adta motivációt, hogy is-
mét megosszam gondolataimat Önökkel, olvasókkal. Hogy miért is tar-
tom ennyire fontosnak azt, hogy milyen hangulatban ül le az ember bármi-
ről is írni? Nos azért, mert a jó hangulat hozza magával a pozitív gondol-
kodást, az útkeresést, a megoldások variációjának tárházát. Ha ez a hangu-
lat egybeesik egy új év kezdetével, akkor az előző „magvas” megállapítás
hatványozottan igaz.

Olyan világban élünk, amikor szinte minden cselekedetünk, gondola-
tunk a pénz körül forog. De jó is lenne, ha nem így volna, és a pénz hatal-
mát megelőznék olyan értékek, mint tisztesség, barátság, szeretet, megér-
tés, tudás és kreativitás, és még sorolhatnám! Álszent lennék, ha most azt
mondanám, hogy számomra nem fontosak az anyagiak. Igenis fontosak –
elsősorban nagyközségünk vezetőjeként mondom, hogy fontosak.Az iga-
zi az lenne, ha egy település boldogulásának egyetlen meghatározó fakto-
ra lenne, mégpedig az ott lakó emberek alkotókedve és felkészültsége. Na-
gyon fontos tényezők ezek nálunk is, de vannak tőlünk független dolgok,
amelyek sajnos jelentősen befolyásolják az életminőségünket. Gondolok
itt egyszerűen a földrajzi fekvésünkre. Csodálatos környezetben terül el
Dömsöd, és ezt a lehetőséget valamikor ki is kell használnunk, de szinte
behozhatatlan hátrányban vagyunk azokkal a településekkel szemben,
amelyek Budapest vagy más nagyváros közelsége miatt odatelepülő ipar
és kereskedelem nyújtotta előnyöket élvezik. Mi soha nem álmodhatunk –
még megközelítően sem – annyi felhasználható adóról, mint amennyivel a
kistérségünk északi községei, kisvárosai rendelkeznek. Nem az irigység
beszél belőlem, nem tőlük irigylem a helyzetüket, hanem azt sajnálom,
hogy mi nem rendelkezünk hasonló lehetőségekkel. Így aztán jó háziasz-
szony módjára „azzal kell főznünk, amink van”. 2012-ben fokozottan kell
építkeznünk azokra az értékekre, amelyeket az előbb emlegettem, és ame-
lyekből – hál’ Istennek – nem szenvedünk hiányt. Biztosan tudom, hogy
mi dömsödiek bírni fogunk azokkal a kihívásokkal, amelyek a következő
esztendőben elénk állnak. Fontos a pénz nekünk is, persze hogy fontos,
de még fontosabb az, hogy tiszta lélekkel, vállt vállnak vetve oldjuk meg
feladatainkat. Ehhez kívánok valamennyi Hírnök olvasónak, valamennyi
dömsödi polgárnak kitartást és erőt! Kívánom, hogy az új évet valóban
boldogságban éljék át, és minden megvalósítható álmuk teljesüljön! A
képviselő-testület tagjaival mi ehhez próbálunk segítséget nyújtani
Önöknek.

AParlament elfogadta a köznevelési és az önkormányzati törvényt. En-
nek a végleges szövegére vártunk, hogy mi is tervezni tudjuk a jövőnket.
Igazán csak a törvényekhez kapcsolódó kormányrendeletek ismeretében
tudunk majd konkrét elképzelésekkel előállni, de az már most látható,

Folytatás a következő oldalon.
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FALUGYÛLÉSRE
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„Adjon Isten minden jót
Ez új esztendõben:
Zsíros esõt, kövér hót,
Ez új esztendõben;

Bõ aratást, szüretet,
Egészséget, jókedvet
Ez új esztendõben!”

(népköltés)

Nádégetés a Dunán

Békés, Boldog Új Esztendõt kívánunk 
minden kedves olvasónknak!
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hogy a cik lus vé gé ig hát ra lé vő kö zel há rom év a
rend szer vál to zás utá ni idő szak leg ne he zeb bi ke
lesz. És most nem is az anya gi ak ra gon do lok el -
sősor ban, ha nem azok nak a vál to zá sok nak a
nyu godt, prob lé ma men tes le ve zény lé sé re, ame -
lyek előt tünk áll nak. Az or szá gunk po li ti kai ve -
ze té se tény leg új já é pí ti éle tünk szin te min den
szeg men sét, és eb ben a vál to zás ban ko moly
sze rep há rul a te le pü lé si ön kor mány zat ok ra is.
So kan szkep ti ku sak a két faj sú lyos tör vény át -
ala kí tá sá val kap cso lat ban. Én úgy gon do lom,
hogy mi csak jól jö he tünk ki az egész ből, mert
Dömsödön megvan az a szel le mi po ten ci ál,
amely a zök ke nő men tes át ala ku lás hoz szük sé -
ges, és amely ga ran tál ja a meg úju lás po zi tív mi -
nő sé gét!

Ha to dik al ka lom mal vet tem részt – pol gár -
mes ter ként – az Ipar tes tü let éves köz gyű lé sén.
Kö szön tőm ben el mond tam azt, hogy a tér ség
egyet len ipa ros-vál lal ko zó egye sü le te ként pél -
da ér té kű mun kát vé gez nek. Is mét fel aján lot tam
a se gít sé gün ket az adó fi ze tés eset le ges üte me zé -
sé ben, és ki fe jez tem örö mö met az ön kor mány -
zat és az Ipar tes tü let ve ze tői kö zött ki ala kult
ered mé nyes mun ka-kap cso lat ki ala kí tá sá ért.

Az Idő sek Ka rá cso nya egy szer re meg hitt re
és fer ge te ges re si ke rült. Meg hitt volt, mert a sok
ka rá cso nyi dal ezt a han gu la tot köz ve tí tet te, és
fer ge te ges volt, mert az Irin gó Színjátszókör
tag jai és a Ju és Zsu tár su lat tag jai elő adá suk ban
egy mást múl ták felül pro duk ci ó juk szín vo na lá -
ban. Kö szö net ér te.

Be fe je zé sül még egy szer bol dog új  esz ten dőt
kí vá nok min den ki nek, és hí vok min den kit a ja -
nu ár 25.-i Fa lu gyű lés re. Gon dol kod junk együtt
a jö vőnk ről!

Bencze Ist ván

Folytatás az előző oldalról.

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

A tes tü le ti ülé sen je len volt kép vi se lők: Bencze
Ist ván pol gár mes ter, Var sá nyi An tal al pol gár mes -
ter,  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, dr. 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 7 igen, 0 nem – egy han gú

sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:
206/2011. (XII. 14.) Kt. számú ha tá ro zat

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se -
lő-tes tü le te az ülés na pi rend jét az aláb bi ak sze rint
ha tá roz za meg: 
1./ Je len tés a le járt ha tár ide jű ha tá ro za tok vég re -

haj tá sá ról 
2./ Pol gár mes ter tá jé koz ta tó ja a két ülés kö zött el -

telt idő szak ese mé nye i ről
3./ Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi -

se lő-tes tü let ének 2012. évi mun ka ter ve 
4./ A köz tiszt vi se lők egyé ni tel je sít mény kö ve tel -

mé nyei alap ját ké pe ző 2012. évi ön kor mány za -
ti cé lok meg ha tá ro zá sa 

5./ A 2012. évi hul la dék szál lí tá si dí jak meg ha tá ro -
zá sa 

6./ A köz mű ves szenny víz el ve ze tés ről és a te le pü -
lé si fo lyé kony hul la dék ke ze lé sé ről, szál lí tá sá -
ról és a szer ve zett köz szol gál ta tás ról szó ló
6/2002. (VII. 24.) ren de let mó do sí tá sa

7./ Ki rály Ri chárd ka pi tány ság ve ze tői ki ne ve zé sé -
nek vé le mé nye zé se 

8./ Mun ka bér hi tel ke ret jó vá ha gyá sa
9./ Pénz esz köz át vé tel a Köz sé gi Víz mű től
10./ Ön kor mány za ti va gyon biz to sí tá si szer ző dés

meg kö té se
11./ Be szá mo ló a köz mun ka prog ram vég re haj tá -

sá ról
Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let
Ha tár idő: azon nal
1./ Je len tés a le járt ha tár ide jű ha tá ro za tok

vég re haj tá sá ról
(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt sza va -

zás)
A kép vi se lő-tes tü let 7 igen, 0 nem – egy han gú

sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:
207/2011. (XII. 14.) Kt. számú ha tá ro zat

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se -
lő-tes tü le te a le járt ha tár ide jű ha tá ro za tok ról szó ló
be szá mo lót el fo gad ja.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: azon nal
2./ A pol gár mes ter tá jé koz ta tó ja a két ülés

kö zött el telt idő szak ese mé nye i ről
(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt sza va -

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

sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:
208/2011. (XII. 14.) Kt. számú ha tá ro zat

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se -
lő-tes tü le te a két ülés kö zöt ti idő szak ese mé nye i ről
szó ló be szá mo lót el fo gad ta.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: azon nal
3./ Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat

Kép vi se lő-tes tü let ének 2012. évi mun ka ter ve
(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt sza va -

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

sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:
209/2011. (XII. 14.) Kt. számú ha tá ro zat

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Képvi se -
lő-testülete a Kép vi se lő-tes tü let 2012. évi mun ka -
terv ét a ha tá ro zat mel lék le te sze rint jó vá hagy ja.

Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let
Ha tár idő: azon nal
4./ A köz tiszt vi se lők egyé ni tel je sít mény kö ve -

tel mé nyei alap ját ké pe ző 2012. évi ön kor mány -
za ti cé lok meg ha tá ro zá sa

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

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

210/2011. (XII. 14.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se -

lő-tes tü le te meg tár gyal ta „A köz tiszt vi se lők  egyé ni
tel je sít mény kö ve tel mé nyei alap ját ké pe ző 2012.
évi ön kor mány za ti cé lok meg ha tá ro zá sa” cí mű
elő ter jesz tést, és az aláb bi ha tá ro za tot hoz za.

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se -
lő-tes tü le te a Dömsöd Nagy köz ség Pol gár mes te ri
Hi va ta lá ban fog lal koz ta tott köz tiszt vi se lők kel
szem  ben a 2012. év re tá masz tan dó tel je sít mény -
kö ve tel mé nyek alap já ul az aláb bi cé lo kat ha tá roz -
za meg:
• A pol gár mes te ri hi va tali ügy in té zés ben a szol gál -

ta tói jel leg ér vé nye sí té se, és fo ko zot tan ér vé nye -
sül je nek a pol gár ba rát igaz ga tás esz kö zei és
mód  sze rei. Az ügy fe lek tel jes kö rű tá jé koz ta tá sa
és fel vi lá go sí tá sa, a le he tő sé gek hez ké pest egy -
sze rű sí te ni kell az el já rá so kat.

• A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás
ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló 2004. évi CXL. tör -
vény (Ket.) meg fe le lő szak mai szín vo na lú al kal -
ma zá sa. A ma gas szín vo na lú szak mai mun ka ér -
de ké ben a köz tiszt vi se lők to vább kép zé sé nek biz -
to sí tá sa. 

• A fel ügye le ti szer vek ál tal vég zett el len őr zé sek
és vizs gá la tok, to váb bá a bel ső el len őr zés meg ál -
la pí tá sai és ja vas la tai alap ján in téz ke dé si terv ké -
szí té se, és az in téz ke dé sek fo ko zott vég re haj tá sa.

• Rész vé tel a gaz dál ko dá si fo lya ma tok kor sze rű sí -
té sé ben. Az in teg rált gaz dál ko dá si és in for má ci ós
rend szer fo ko za tos, a fo lya ma tos mű kö dést biz -
to sí tó be ve ze té se. Ez zel ös  sze füg gés ben a gaz da -
sá gi fel ada tok el lá tás ának át szer ve zé se.

• A fel ada tok el lá tá sa so rán to vább ra is tö re ked ni

ÖNKORMÁNYZATI HÍREKÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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kell az ön kor mány za ti va gyon ha té kony hasz no -
sí tá sá ra.

• Ki emelt fi gyel met kell for dí ta ni a fel adat el lá tás
fel tét ele it biz to sí tó in téz mé nyi va gyon ál la gá nak
meg óvá sá ra, fel újí tá sá ra, az in téz mé nyi be vé te -
lek be sze dé sé re, a hát ra lé kok csök ken té sé re.

• Az ön kor mány za ti ren de le tek hatályosulásának
fo lya ma tos vizs gá la ta, a szük sé ges ren de let mó -
do sí tá sok el ké szí té se. 

• Az ön kor mány zat 2011-2014. idő szak ra vo nat -
ko zó gaz da sá gi prog ram já nak  vég re haj tá sa.

• A te le pü lés köz biz ton sá gá nak meg szi lár dí tá sa ér -
de ké ben fo lya ma tos együtt mű kö dés a rend vé del -
mi és bűn ül dö ző szer vek kel. Az együtt mű kö dé -
sek ha té kony sá gá nak és ered mé nyes sé gé nek ér -
de ké ben szük sé ges fel té te lek biz to sí tá sa az ön -
kor mány zat le he tő sé ge i hez mér ten. 

• A te le pü lés köz te rü le ti rend jé nek, tisz ta sá gá nak
és ren del te tés sze rű hasz ná la tá nak fo lya ma tos
biz to sí tá sa. Ezek meg va ló sí tá sa ér de ké ben a ha -
tó sá gi mun ka szín vo na lá nak ja ví tá sa. Te le pü lés -
őr ség be ve ze té sé nek meg vizs gá lá sa, a szük sé ges
for rá sok ren del ke zés re ál lá sa ese tén a te le pü lés -
őr ség meg ala kí tá sa.

• Az ön kor mány za ti tu laj do nú in gat la nok, köz par -
kok fo lya ma tos gon do zá sa és kar ban tar tá sa. A
köz par kok funk ci o ná lis ki ala kí tá sa (ter vek el ké -
szí té se), a pol gár mes te ri hi va tal előt ti tér fel újí tá -
sá nak vég re haj tá sa pá lyá za ti tá mo ga tás ese tén.
Zöld te rü le tek szá má nak nö ve lé se, fá sí tás.

• A te le pü lés szer ke ze ti terv mó do sí tá sá val kap cso -
la tos fel ada tok pon tos vég re haj tá sa, a mó do sí tás
el fo ga dá sa. A te le pü lés szer ke ze ti terv ké szí té se
so rán a la kos ság igé nye i nek fel mé ré se, il let ve a
jó vá ha gyott te le pü lés fej lesz té si kon cep ció és a
köz sé get érin tő je len tő sebb be ru há zá sok fi gye -
lem bevé te le.

• Az ön kor mány zat 2012. évi köz mun ka prog ram -
já nak vég re haj tá sa. A köz fog lal koz ta tás hoz szük  -
sé ges tár gyi fel té te lek és esz kö zök ál la po tá nak
fel mé ré se, új esz kö zök be szer zé se.

• Az ön kor mány zat tal szer ző dé ses jog vi szony ban
ál ló köz szol gál ta tók te vé keny sé gé nek fi gye lem -
mel kí sé ré se, rend sze res be szá mol ta tá sa. A szol -
gál ta tás szín vo na lá val, mi nő sé gé vel kap cso la tos
la kos sá gi igé nyek fel mé ré se és szol gál ta tók fe lé
tör té nő köz ve tí té se a fo gyasz tói elé ge dett ség ja -
ví tá sa ér de ké ben. 

• A pá lyá za tok kal el nyer he tő ha zai és eu ró pai uni -
ós for rá sok fel hasz ná lá sá ban rej lő le he tő sé gek
op ti má lis ki hasz ná lá sa, a ha zai és uni ós pá lyá za -
tok és pro jek tek ki dol go zá sa. A nyer tes pá lyá za -
tok el szá mo lá si és do ku men tá lá si rend jé nek be -
tar tá sa és el len őr zé se.

• Az éves költ ség ve tés (kon cep ció, ren de let) el ké -
szí té se. Az éves költ ség ve tés vég re haj tá sa, az
elő i rány zat ok pon tos ve ze té se, az ana li ti kák fo -
lya ma tos egyez te té se. A költ ség ve té si be szá mo -
lók, I-III. ne gyed éves és éves be szá mo lók ha tár -
idő ben tör té nő el ké szí té se.

• Az ön kor mány za ti in téz mé nyek mű kö dé sé nek,
gaz dál ko dá sá nak fo lya ma tos fi gye lem mel kí sé -
ré se, el len őr zé se. Az in téz mé nyek to váb bi ösz -
tön zé se a költ ség kí mé lő, ra ci o ná lis gaz dál ko dás -
ra, pá lyá za tok ké szí té sé re.

• A költséghatékony gaz dál ko dás, az op ti má lis
ener gia fel hasz ná lás és a kör nye zet vé del mi szem -

pont ok ér vé nye sí té se ér de ké ben az ön kor mány -
zat ál tal fenn tar tott in gat la nok és a köz vi lá gí tás
ener ge ti kai át vi lá gí tá sa. Az ön kor mány zat ener -
gia-be szer zé sé re irá nyu ló el já rá sok le foly ta tá sa
az ener ge ti kai cé lú ki adá sok csök ken té se ér de ké -
ben.

• Fenn tart ha tó sá gi – zöld – szem pont ok fo ko za tos
ér vény re jut ta tá sa az ön kor mány zat és in téz mé -
nyei be szer zé sei so rán a költ ség kí mé lő gaz dál ko -
dás meg tar tá sa mel lett. 

• A bel ső el len őr zé si rend szer és a fo lya mat ba épí -
tett elő ze tes és utó la gos ve ze tői el len őr zé si rend -
szer (FEUVE) ha té kony mű köd te té se.

• A he lyi adó be sze dés és a gép jár mű adó-be sze dés
ha té kony sá gá nak biz to sí tá sa. Az adó be vé tel terv
sze rin ti tel je sí té sét biz to sí tó in téz ke dé sek elő ké -
szí té se és vég re haj tá sa. Az adó el len őr zé sek ha té -
kony sá gá nak nö ve lé se, az el len őr zé si mód sze rek
szé le sí té se.

• A he lyi adó el ke rü lés meg szün te tés, va la mint az
épí té si sza bá lyok be tar ta tás ér de ké ben át fo gó ha -
tó sá gi el len őr zés so rán fel tárt sza bály ta lan sá gok
fel szá mo lá sa, utó el len őr zé sek le foly ta tá sa.

• A hi va ta li mű kö dés alap do ku men tu ma i nak
(SzMSz, ala pí tó ok irat ok, bel ső sza bá lyo zó jel le -
gű egyéb do ku men tu mok, mun ka kö ri le írá sok
stb.) fo lya ma tos ak tu a li zá lá sa. 

• A he lyi ön kor mány zat ok ról szó ló, vál to zá sá val
kap cso la tos fel ada tok vég re haj tá sa, a szük sé ges
szer ve ze ti át ala kí tá sok elő ké szí té se.

• Az ön kor mány za ti in téz mé nyek alap do ku men tu -
mai meg fe le lő sé gé nek fo lya ma tos fi gye lem mel
kí sé ré se, szük ség ese tén mó do sí tá sa.

• Az egész sé ges ivó víz el lá tás ér de ké ben a fel adat -
el lá tás le he tő sé ge i nek fe lül vizs gá la ta, a szük sé -
ges szer ve ze ti vál to zá sok elő ké szí té se a hely ben
tör té nő gaz da sá gos üze mel te tés ér de ké ben.

• Az ön kor mány zat tu laj do ná ban lé vő köz ok ta tá si
fel ada to kat szol gá ló in gat la nok  hely ze té nek fe -
lül vizs gá la ta, a köz ok ta tás rend sze ré nek át ala kí -
tá sá val ös  sze füg gő fel ada tok vég re haj tá sa.

• Az ön kor mány zat sa ját fenn tar tá sú in téz mé -
nye i  jog sze rű és sza bály sze rű mű kö dé sé nek
biz to sí tá sa. A tár su lá sok ban mű köd te tett in téz -
mé nyek kel kap cso la tos fel ada tok ma ra dék ta lan
el lá tá sa.

• Az ön kor mány za ti tár su lá sok meg ál la po dá sa i -
nak fe lül vizs gá la ta, a jog sza bá lyi vál to zá sok ból
adó dó mó do sí tá sok elő ké szí té se.

• Az ön kor mány za ti in téz mé nyek és a hi va tal
mun ká já nak ös  sze han go lá sa. 

• Az ön kor mány za ti mé di ák tar tal mi fej lesz té se.
Az ön kor mány zat internetes por tál já nak kar ban -
tar tá sa, szol gál ta tá sa i nak bő ví té se. La kos sá gi tá -
jé koz ta tó szol gál ta tás fej lesz té se. A Dömsödi
Hír nök ön kor mány za ti havilap szín vo na lá nak to -
váb bi nö ve lé se.

• A pol gár mes te ri hi va tal és va la mennyi ön kor -
mány zati in téz mény és  sze rű, költ ség ta ka ré kos
gaz dál ko dá sá nak biz to sí tá sa.

• A te le pü lés fej lesz té si stra té gi ák meg va ló sí tá sá -
nak ér té ke lé se, meg fe le lő mó do sí tá sa. A stra té gi -
ák ban meg ha tá ro zott cé lok el éré se ér de ké ben a
pá lyá za ti és egyéb for rá sok fel ku ta tá sa és az ön -
kor mány zati te her bí rás hoz mért ki hasz ná lá sa.

• A tár sa dal mi szer ve ze tek kel és a he lyi egyé ni és
tár sas vál lal ko zá sok kal part ne ri kap cso la tok és a

kap cso lat tar tás in téz mé nye sí tett for má já nak fej -
lesz té se. Az együtt mű kö dé si és a köz mű ve lő dé si
meg ál la po dá sok hatályosulásának vizs gá la ta, a
ta pasz ta la tok alap ján a meg ál la po dá sok mó do sí -
tá sa.

• A Dömsöd Ci gány Ki sebb sé gi Ön kor mány zat tal
va ló együtt mű kö dés le he tő sé ge i nek vizs gá la ta,
együtt mű kö dé si meg ál la po dás meg kö té se. A ki -
sebb sé gi ön kor mány zat be vo ná sa a ki sebb sé get
is köz vet le nül érin tő te le pü lé si stra té gia ki dol go -
zá sá ba és vég re haj tá sá ba.

• A te le pü lé si ren dez vé nyek meg fe le lő szín vo na lú
meg tar tá sa, a ren dez vé nyek ál tal kép vi selt kul tu -
rá lis szín vo nal meg tar tá sa mel lett le gye nek al kal -
ma sak a lá to ga tók szá má nak nö ve lé sé re.  Fel kell
ku tat ni és igény be kell ven ni ezek meg va ló sí tá sá -
hoz a pá lyá za ti le he tő sé ge ket.
A kép vi se lő-tes tü let fel ké ri a kör jegy zőt, hogy

in téz ked jen a pol gár mes te ri hi va tal köz tiszt vi se lői
2012. évi egyé ni tel je sít mény kö ve tel mé nyei meg -
ha tá ro zá sá ról.

Egy ben fel ké ri Bencze Ist ván pol gár mes tert,
hogy a kör jegy ző 2012. évi tel je sít mény kö ve tel -
mé nye it – a pol gár mes te ri hi va tal 2012. évi ki -
emelt cél ki tű zé sei alap ján – ál la pít sa meg.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter; 
dr. Bencze Zol tán kör jegy ző

Ha tár idő:
Egyé ni tel je sít mény kö ve tel mé nyek el ké szí té sé -

re 2012. már ci us 15.
Kör jegy ző tel je sít mény ér té ke lé sé re 2012. de -

cem ber 31.
5./ A 2012. évi hul la dék szál lí tá si dí jak meg -

ha tá ro zá sa
(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt sza -

va zás)
A kép vi se lő-tes tü let 6 igen, 0 nem sza va zat tal és

2 tar tóz ko dás sal meg al kot ta a kö vet ke ző ren de le -
tet:
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se -

lő-tes tü let ének 22/2011. (XII. 19.) ren de le te
a köz tisz ta ság ról és a szer ve zett köz tisz ta sá gi

köz szol gál ta tás kö te le ző igény be vé te lé ről szó ló
5/2011. (II. 17.)  ren de let mó do sí tá sá ról
A ren de let ki hir det ve: 2011. de cem ber 19. nap ján.
A ren de let ha tá lyos: 2012. ja nu ár 1. nap já tól.

6./ A köz mű ves szenny víz el ve ze tés ről és a te -
le pü lé si fo lyé kony hul la dék ke ze lé sé ről, szál lí -
tá sá ról és a szer ve zett köz szol gál ta tás ról szó ló
6/2002. (VII. 24.) ren de let mó do sí tá sa

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

A kép vi se lő-tes tü let 6 igen, 0 nem sza va zat tal és
2 tar tóz ko dás sal meg al kot ta a kö vet ke ző ren de le -
tet:
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se -

lő-tes tü let ének 23/2011. (XII. 19.) ren de le te
a köz mű ves szenny víz el ve ze tés ről és a te le pü -

lé si fo lyé kony hul la dék ke ze lé sé ről, szál lí tá sá ról
és a szer ve zett köz szol gál ta tás ról szó ló 6/2002.
(VII. 24.) ren de let mó do sí tá sá ról
A ren de let ki hir det ve: 2011. de cem ber 19. nap ján.
A ren de let ha tá lyos: 2012. ja nu ár 1. nap já tól.

7./ Ki rály Ri chárd ka pi tány ság ve ze tői ki ne -
ve zé sé nek vé le mé nye zé se

(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt sza va -
zás)
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A kép vi se lő-tes tü let 8 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

211/2011. (XII. 14.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se -

lő-tes tü le te a Pest Me gyei Rendőr-Főkapitányság
Ve ze tő jé nek meg ke re sé se alap ján a kö vet ke ző ha -
tá ro za tot hoz za.

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se -
lő-tes tü le te Ki rály Ri chárd rend őr al ez re des nek a
Rác ke vei Rend őr ka pi tány ság ka pi tány ság ve ze tői
be osz tás ba tör té nő ki ne ve zé sé vel egyet ért.

A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za Bencze Ist -
ván pol gár mes tert, hogy a ha tá ro za tot a Pest Me -
gyei Rendőr-Főkapitányság Ve ze tő jé vel kö zöl je.

Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let, 
Bencze Ist ván pol gár mes ter

Ha tár idő: azon nal; 
a ha tá ro zat köz lé se 2011. de c. 31-ig

8./ Mun ka bér hi tel ke ret jó vá ha gyá sa
(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt sza -

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

sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:
212/2011. (XII. 14.) Kt. számú ha tá ro zat

Dömsöd Nagy köz ség Ön kor mány zat ma xi -
mum 20.000.000 Ft ös  sze gű mun ka bér hi tel fel vé -
te lé ről dön tött (ha vi igény be vé tel lel).

A hi tel fu tam ide jét 2012. ja nu ár 1-jétől 2012.
má jus 31-ig ha tá roz za meg.

Az Ön kor mány zat kö te le zett sé get vál lal ar ra,
hogy a hi telt és já ru lé ka it be épí ti a költ ség ve té sé -
be, és hoz zá já rul az ál la mi nor ma tív hoz zá já ru lás,
az át en ge dett adó be vé te lek, he lyi adó be vé te lek, il -
le ték be vé te lek és a to váb bi egyéb sa ját be vé te lek
(a to váb bi ak ban Ön kor mány za ti Be vé te lek) en -
ged mé nye zé sé hez, és tu do má sul ve szi, hogy az

Ön kor mány za ti Be vé te lek ös  sze gét az OTP Bank
Nyrt. a mun ka bér hi tel tör lesz té sé re for dít ja.

Ön kor mány zat kö te le zett sé get vál lal je len ösz  -
sze gű mun ka bér hi tel re köl csön szer ző dés meg kö -
té sé re.

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

Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let
Ha tár idő: azon nal
9./ Pénz esz közát vé tel a Köz sé gi Víz mű től
(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt sza -

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

sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:
213/2011. (XII. 14.) Kt. számú ha tá ro zat

Dömsöd Nagy köz ség Ön kor mány zat Kép vi se -
lő-tes tü le te el ren de li, hogy a Köz sé gi Víz mű gaz -
dál ko dó 6.000.000 Ft-ot ad jon át ide ig le ne sen az
ön kor mány zat ré szé re az ivó víz mi nő ség-ja ví tó
prog ram mal kap cso la tos szám lák ki fi ze té sé hez.

Az át vett pénz esz közt az ivó víz mi nő ség-ja ví tó
prog ram tá mo ga tá si ös  sze gé nek le hí vá sát kö ve tő -
en a Köz sé gi Víz mű ré szé re vis  sza kell ad ni.

A kép vi se lő-tes tü let fel ké ri a jegy zőt, hogy a
pénz esz köz-át adás költ ség ve té si ren de le ten va ló
át ve ze té sé ről gon dos kod jon.

Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let
Ha tár idő: azon nal
10./ Ön kor mány za ti va gyon biz to sí tás
(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:

214/2011. (XII. 14.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se -

lő-tes tü le te az ön kor mány zat 2012. évi va gyon- és
fe le lős ség biz to sí tá si szer ző dé se tár gyá ban be ér ke -
zett pá lyá za tok kö zül a Groupama Ga ran cia Biz to -
sí tó ZRt. II-es szá mú aján la tát fo gad ja el, amely -
nek az éves dí ja 903.251 Ft.

A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za Bencze Ist -
ván pol gár mes tert a biz to sí tá si szer ző dés meg kö -
té sé re.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: azon nal
11./ Köz mun ka prog ram be szá mo ló
A kép vi se lő-tes tü let a na pi ren di pont ke re té ben

dön tést nem ho zott.

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. ja nu ár 18.

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 tesszük.

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

Az el múlt he tek ben fel me rült prob lé mák és
fél re ér té sek a hul la dék szál lí tá si köz szol gál ta -
tás sal és a díj fi ze té si kö te le zett ség gel kap cso -
lat ban több kér dés tisz tá zá sát igény lik.

El ső ként tá jé koz tat juk a tisz telt la kos sá got,
hogy té ve sen lát tak nap vi lá got olyan hí rek,
amely sze rint az ön kor mány zat fel mond ta
vol na a meg lé vő szer ző dé sét a szol gál ta tó
Bio-Pannónia Kft.-vel, va gyis 2012-ben is a
cég vég zi a hul la dék szál lí tást köz sé günk ben.

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat kép -
vi se lő-tes tü le te a ve le tár sult 11 kör nyék be li
ön kor mány zat tal együtt mű köd ve fo gad ta el
5/2011. (II. 17.) ren de le tét a köz tisz ta ság ról
és a szer ve zett köz tisz ta sá gi köz szol gál ta tás
kö te le ző igény be vé te lé ről. A ren de let új ra -
sza bá lyoz ta – töb bek kö zött – a díj fi ze tés re és
az az aló li men te sí tés re vo nat ko zó ren del ke -
zé se ket is.

Alap eset ben a díj fi ze té si kö te le zett ség – te -
kin tet tel ar ra, hogy a jog sza bály ok sze rint kö -
te le ző en igény be ve en dő köz szol gál ta tás ról
van szó – va la men  nyi in gat lan tu laj do nost ter -

he li. A hasz ná la ton kí vü li la kó in gat la nok tu -
laj do no sa it a pol gár mes ter leg fel jebb egy év re
men te sít he ti a díj fi ze tés alól. Eb be azon in gat -
la nok tar toz nak, ame lye ket tu laj do no sa ik idő -
le ge sen vagy vég le ge sen nem hasz nál nak.
Fon tos azon ban, hogy ezen in gat la nok ese té -
ben az alap díj meg fi ze té se alól a tu laj do nos
nem men te sül, mi vel szá má ra a szol gál ta tás
fo lya ma to san ren del ke zés re áll, va la mint még
ezen in gat la nok kö te le ző rend ben tar tá sá ból
ere dő en is hul la dék ke let ke zik, amit idő sza -
kon ként a szol gál ta tó el szál lít (pl. zöldhul-
ladékgyűjtés ese tén).

A men te sí tés iránt ké rel me ket a pol gár mes -
te ri hi va tal ban kell be nyúj ta ni. Men te sí tés a
tárgy év ben egy al ka lom mal kér he tő.

A men te sí té si idő szak le jár tá tól szá mí tott
15 na pon be lül az in gat lan tu laj do no sa az in -
gat lan hasz ná la ton kí vü li sé gé nek bi zo nyí tá sa
cél já ból kö te les va la men  nyi a men te sí té si idő -
szak ra szó ló köz üze mi szám lá já nak má so la tát
vagy a köz szol gál ta tó ál tal ki ál lí tott iga zo lást
a pol gár mes te ri hi va tal ban utó lag be mu tat ni.

Ha ezen kö te le zett sé gé nek nem tesz ele get,
vagy a szám lák alap ján az in gat lan hasz ná la -
ton kí vü li sé ge nem iga zol ha tó, úgy a tel jes
men tes ség vis  sza vo nás ra ke rül, és a meg nem
fi ze tett ürí té si dí jat az in gat lan tu laj do nos kö -
te les utó lag meg fi zet ni. 

A dömsödi ál lan dó la ko sok kö ré ben a
tárgy évet meg elő ző év de cem ber 31. nap já ig
70. élet évü ket be töl tő, önál ló ház tar tá suk ban
egye dül ál ló sze mé lyek a köz tisz ta sá gi szol -
gál ta tás dí já ból 50%-os ked vez ményt kap nak.
To váb bá a 70. élet évü ket be töl tő egye dül ál ló
sze mé lyek ha hasz ná la ton kí vü li in gat lan nal
ren del kez nek, ak kor az alap díj meg fi ze té se
alól is men te sül nek ezen in gat lan vo nat ko zá -
sá ban.

A szo ci á li san rá szo ru ló sze mé lyek szá má ra
még egy to váb bi le he tő sé get biz to sít a he lyi
rendelet. A kép vi se lő-tes tü let Nép jó lé ti Bi -
zott sá ga a la kás fenn tar tá si tá mo ga tás ra vo nat -
ko zó sza bá lyok meg fe le lő al kal ma zá sá val –
olyan ma gán sze mé lyek ese té ben, akik jö ve -
del mük, va gyo ni hely ze tük mi att a sze mét -
szál lí tá si dí jat meg fi zet ni nem tud ják, a díj fi -
ze té si kö te le zett sé get kör nye zet ta nul mány el -
vég zé sét kö ve tő en át vál lal hat ja, il let ve az át -
vál la lás ra irá nyu ló ké rel met el uta sít hat ja.

Pol gár mes te ri Hi va tal

TÁJÉKOZTATÓ
hulladékszállítási díj fizetéssel kapcsolatban
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Az év fo lya mán
az ál lan dó  mun ká -
sok szá ma 8 fő
volt. Köz mun ká -
sok már ci us 1-jé -
től vesz nek részt a
mun ká ban. Ösz  -
sze  sen 6 fő 8 órás
dol go zott a te le pü -
lés  gaz  dál  ko dás
kar ban tar tó rész -
le gén.

Ezenkí vül át lag 35-40 fő 4 órás, fő leg sza-
k ma nél kü li se géd mun kás dol go zott cso por -
tunk nál ok tó ber 31-ig.

Áp ri lis tól szep tem be rig két fő köz mun ka -
szer ve ző se gí tet te mun kán kat nagy meg elé -
ge dés re.

Fo lya ma to san volt még bün te tést „le dol -
go zó” mun ka tár sunk, akik kö zül töb ben
rend kí vül be csü le te sen vé gez ték mun ká ju -
kat, de töb be ket hat ökör rel sem le het a mun -
ká hoz odahúz ni.

Ezenkí vül a CSÖSZ szer ve zé sé ben par-
lagfűirtó ka szás (10 fő) vég zett te le pü lé sün -
kön mun kát. 6 órás idő be osz tás ban két hó na -
pig.

Ok tó ber ben 2 hó nap ra 8 órás mun ka idő -
ben 4 fő le he tő sé get kap tunk a mun ka ügyi
köz pont tól. Ez rend kí vü li se gít ség volt szá -
munk ra, hi szen há rom ál lan dó mun ká sunk
hos  szan tar tó be teg sé ge mi att pó tol ni tud tuk a
ki e ső ket.

Ezenkí vül 69 fő 4 órás mun kás al kal ma zá -
sát tet te le he tő vé egy hó nap ra a rác ke vei
mun ka ügyi köz pont.

Ők 28500 Ft net tó bért kap tak, amely meg -
egye zik a se gély mér té ké vel.

Ezen idő alatt el vé gez ték a nagy men  nyi -
sé gű le vél el ta ka rí tá sát a Szé che nyi úti is ko la
elől és az ud va rá ról, az OMK elől, a Pe tő fi
tér ről, a fo cipá lyá ról és a hi va tal előt ti tér ről,
va la mint a dabi szo bor kör nyé ké ről. Meg -
tisz tí tot ták a ha lasta vi utat a nagy mennyi sé -
gű oda hor dott sze mét től. Le ta ka rí tot ták az
ös  szefir kált dabi busz meg ál lót.

Ha sor ba ves  szük, ja nu ár tól a kö vet ke ző
mun kák ké szül tek el.

Nád vá gás az új csa tor nán és a Du na ha jó -
ál lo má si ré szén. (Ve szé lyes) Faágak le vá gá sa
a Sza bad ság úton, a Du na par ton, a Dunave -
csei és a Dabi-szigeti úton.

A Ka jak-ta nyá ban bel ső  fel újí tás.
Bér la ká sok ál lag meg óvá sa, ja ví tá sa. Kun-

szentmiklósi úti bér la kás kül ső va ko lá sa,
Sza bad ság út 80. bel ső  fel újí tás, Kos suth út
bér la kás te tő ja ví tás.

Ön kor mány za ti in téz mé nyek nél ja ví tá sok.
Pe tő fi szü le i nek há za bel ső  va ko lás, pad ló -
zás, me sze lés, má zo lás, csem pé zés, já ró la po -
zás, tég la le ra ká sa. Hi va tal épü le té nek kül ső
ta ta ro zá sa. Ha jós-kas tély te tő ja ví tás, be ázá -
sok meg szün te té se. Bú to rok, hasz ná la ton kí -
vü li esz kö zök el adá sa, bel ső  ta ka rí tás. Pi ac
té ri is ko la csa tor na ja ví tás. Strand le dőlt ke rí -
tés új ra ra ká sa. Kék-Du na ven dég lő mel let ti
mel lék épü let bon tá sa, anya gok szál lí tá sa,
elő ké szí té se új rahasz no sí tás ra.

Út ja ví tá sok: Dó zsa György út ele je jár da,
dísz kút kör nyé ké nek ki ala kí tá sa, Kos suth úton
rö vid jár da sza kasz fel újí tá sa. A jár da la po kat
(kb. 400 db) a kő mű ves bri gád ma ga ké szí tet te.

Ká tyú zás: Szé che nyi, Ár pád út, Gesz te nye
sor és Dabi-szigeti úton volt. Ezenkí vül a
töb bi úton is volt szük ség egy-egy ká tyú
meg szün te té sé re.

Ezenkí vül ké szí tet tünk há rom víz óra ak nát,
kb. tíz ak na fe de let. El ké szült a hi va tal ud va -
rá ban egy kor sze rűbb WC.

Fel újí tás ra ke rült a Jó zsef At ti la ut cai or -
vo si la kás. Fel újí tot tuk a dabi busz meg ál ló
hir de tő táb lá ját.

A la kos ság fe lé négy épü let élet ve szély é -
nek el há rí tá sát vé gez tük. Be tö me dé kel tünk
egy má so dik vi lág há bo rús óvó he lyet.

Ja ví tá so kat, ki sebb fel újí tá so kat vé gez tünk
a mű vé sze ti is ko lá ban.

Tisz ta sá gi me sze lést vé gez tünk a dabi
óvo dá ban és az is ko lák ban.

Fes tés tör tént a Dó zsa Gy. úti óvo da 4 cso -
port szo bá já ban és a vi zesblok kok ban.

Tisz ta sá gi me sze lést vé gez tünk a kony hán.
Kül ső  szer vek fe lé is ad tunk se gít sé get.

Így a „Még 1000 év Dömsödért” Egyesület -
nek, amely ko or di nál ja a Gyer ek ház Ala pít -
vány épü le té nek fel újí tá si mun ká ját. Köz -
mun ká sok kal se gí tet tünk a bon tás ban, a víz -
sze re lés ben, a kül ső  szí ne zés ben és a hő szi -
ge te lés fel sze re lé sé ben.

A dabi temp lom ban is vé gez tünk me sze -
lést.

Le bon tot tuk az óvo da kül ső  fő tés cső ve ze -
ték ét és az OMK olaj el lá tó rend sze rét, ame -
lyek szük ség te len né vál tak már évek kel ez -
előtt. Az anya go kat elő ké szí tet tük to váb bi
fel hasz ná lás ra.

Fel ál lí tot tuk a pá lyá za ton nyert táb lá kat (4 db).
Ezenkí vül vé gez tük az in téz mé nyek ben a

na pi ja ví tá si, kar ban tar tá si mun ká kat. A köz -
ség köz te rü le te it kar ban tar tot tuk, a ut cai táb -
lá kat, egyéb ut ca bú to ro kat igye kez tünk ja ví -
ta ni, meg men te ni.

Fo lya ma to san fű nyí rást vé gez tünk a sport -
pá lyán és öt köz par k ban, kb. 5 hek tár. A köz -

te rü le tek ta ka rí tá sát is vé gez tük, el ső sor ban
köz mun ká sok kal. Itt az ered mén  nyel ma gam
sem va gyok tel je sen elé ge dett, azon ban ak kor
lát szik iga zán, hogy mégis ér va la mit ez a
mun ka is, ami kor nincs dol go zó, aki ezt a
mun kát vé gez ze. Te hát a hi ány lát szik iga zán.

Ezenkí vül há rom hó na pon ke resz tül üze -
mel tet tük a strand für dőt, csak köz mun kás sal.

Üze mel tet tük a pi a cot csak köz mun kás sal.
Meg kell je gyez nem, a bé rek a kö vet ke ző -

kép pen ala kul tak a köz mun ká sok ese té ben.
Brut tó szep tem be rig: 4 órás 39000 Ft/hó ~

6 órás 48000 Ft/hó
8 órás 78000 Ft/hó

Szak mun kás: 4 órás 47000 Ft/hó
8 órás 94000 Ft/hó

Szep tem ber től: 4 órás 28500 Ft/hó
8 órás 59000 Ft/hó

Szak mun kás: 8 órás 78000 Ft/hó
Se gít sé get nyúj tot tunk a köz rend fenn tar -

tá sá ban: be fo gott ku tyák ete té sé ben (hét vé -
gén is). Az el kob zott anya go kat tá rol tuk,
szál lí tot tuk, ke zel tük.

Az egész ség ügy nek is se gít sé get nyúj tot -
tunk. Au gusz tus óta a Seat gk.-val a la bor ba
szál lít juk a vér- és egyéb min tá kat. Apajról
is! Se gít sé get nyúj tot tunk a tüdőszűrőgép
szét- és ös  sze sze re lésé ben, a le le tek szál lí tá -
sá ban, pla ká to zás ban.

Köz mun ká sok részt vet tek az in téz mé nyek
mű köd te té sé ben. Két fő  kéz be sí tő ként, fő -
kony hai kisegítőként dolgozott nyolc órá ban.
Ezenkí vül négy órás mun ka idő ben, kü lön bö -
ző be osz tá sok ban dol goz tak az is ko lá ban, az
óvo dá ban, a kony hán, sport csar nok ban,
könyv tár ban. Se gí tő dol go zó kat ad tunk a
sport egye sü let nek is. Az ad mi niszt rá ci ót
szin tén köz mun ká sok kal vé gez tük.

Vol tak a köz sé günk ben, akik kü lön bö ző
mó don se gí tet ték mun kán kat, pl: big-bak
zsá kok kal vagy gép köl csön adás sal, eset leg
ki sebb mun kák so ron kí vü li el vég zés ével.
Ne kik kö szö net ér te!

Volt né hány olyan eset, ami kor ki fe je zet -
ten aka dá lyoz ták munkánkat, esetleg meg -
ron gál ták esz kö ze in ket. Ilyen kor ér tet le nül
áll tunk e je len ség előtt, de mi u tán el há rí tot -
tuk az aka dá lyo kat, foly tat tuk a mun kát.

Csak a leg fon to sabb mun kák ról szá mol -
tam be a tel jes ség igé nye nél kül.

Ké rem, a 2012-es év ben is se gít sék mun -
kán kat, hív ják fel fi gyel mün ket ha hi bát ész -
lel nek, vi szont ké rem tü rel mü ket ha a na -
gyobb prob lé mák meg ol dá sá ra va la men  nyi
időt vár ni kell.

Köz re ad ta: Var sá nyi An tal, 
a kar ban tar tó rész leg ve ze tő je

Mit végeztünk 2011-ben?
Beszámoló a karbantartó csoport és a közfoglalkoztatottak által

végzett munkáról 2011. évben
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Az el múlt év szá mos meg nem ol dott
fel ada tot, ki hí vást tar to ga tott mindany -
nyiónk szá má ra. Ezek fel vál la lá sát,
meg    ol dá sát más és más em be rek kü lön -
bö ző el hi va tott ság gal, leg jobb tu dá suk
sze rint vé gez ték. A leg fe le lős ség tel je -
sebb dön té sek azon ban min dig az adott
tár sa dal mi mun ka-, il let ve egyéb szer -
ve ze ti egy ség ve ze tő jé nek vál lát ter he -
lik. Ezért azt gon do lom, hogy se gí te -
nünk kell egy mást éle tünk min den egyes
te rü le tén, örök lött ér té ke in ket vi gyáz ni
és to vább ad ni az újabb ge ne rá ci ók nak.

– A 2011-es esz ten dő ből már csak né -
hány óra van hát ra. Ilyen kor szo ká sos
vissza pil lan ta ni a mö göt tünk ha gyott
év  re, va la mi fé le mér leg meg vo ná sá val,
ezért ke res tem fel Bencze Ist ván pol gár -
mes ter urat. Leg elő ször is a köz ér ze té -
ről kér dez ném, hogy ér zi ma gát, és most
el ső sor ban az egész sé gé re gon do lok!

– Köszönöm kér dé sét, jól va gyok. He ti
két al ka lom mal a re u ma to ló gi á ra já rok ke -
ze lés re és tor ná ra, ugyan is a bal vál lam ban
„be kö tött” egy izom. Al ka lom ról al ka lom -
ra na gyon szé pen ja vul. Há la Is ten nek az
epe kő mű tét után fi zi ká li san ös  sze szed tem
ma gam, és ma már csak ar ra kell vi gyáz -
nom, hogy ne híz zam túl ma gam. Szük sé -
gem is van a jó kon dí ci ó ra.

– A jó kon dí ció ma gya rá za tá ra majd
még visszaté rek, most azt sze ret ném
kér  dez ni, ha 2011-re gon dol, ak kor mi
jut elő ször eszé be?

– Először? A ke mény mun ka. Igen, elő -
ször ez „ug rik” be. 

– Kifejtené ezt egy ki csit bő veb ben?
– Aki fi gye lem mel kí sé ri mun kán kat, az

tud ja, hogy az ön kor mány zat ok na gyon
ne héz évet zár tak. Az el múlt tíz év ben a
fel ada ta ink fo lya ma to san bő vül tek úgy,
hogy az er re szánt for rás egy re szű kült.
Eh hez pá ro sult az adó fi ze té si mo rál je len -
tős rom lá sa és a gaz da sá gi vál ság ben nün -
ket érin tő sze le te. Ilyen kö rül mé nyek kö -
zött kel lett a kép vi se lő-tes tü let nek meg -
vizs gál nia, hogy mi lyen in téz ke dé sek re
van szük ség a fi ze tő ké pes ség fenn tar tá sá -
hoz, az in téz mé nyek prob lé ma men tes mű -
köd te té sé hez. Itt utal nék vis  sza a ke mény
mun ká ra, ugyan is a kép vi se lő-tes tü let, a
hi va ta li mun ka tár sak, az in téz mény ve ze -

tők és dol go zók ös  sze han golt mun ká ja
nél kül ma fő het ne a fe jünk, hogy mi lesz
ve lünk?! Az a ra ci o na li zá lá si prog ram,
ame lyet kö zö sen va ló sí tot tunk meg – a je -
len tős ál la mi se gít ség gel együtt – azt ered -
mé nyez te, hogy a sok ön kor mány za tot
meg  le gyin tő csőd sze le ben nün ket nem is
érin tett. 

– Ez tény leg tisz te len dő és be csü len dő
ered mény, de az em ber ben buj kál a kis -
ör dög és meg kér de zem, mi volt a fej lesz -
té sek kel az el múlt év ben?

– Jogos a kér dés. Er re mond tam én azt,
hogy a fej lesz té sek, a be ru há zá sok ol da lá -
ról nem le szek büsz ke a 2011-es év re. A
2013-ig tar tó uni ós in ter val lum ban a pá -
lyá za tok nagy ré sze be szű kült. Ami ben -
nün ket ér de kelt vol na, azok az útpá lyá za -
tok, ilye nek nem vol tak. A kép vi se lő-tes tü -
let már a költ ség ve tés ös  sze ál lí tá sa kor el -
dön töt te, hogy újabb be ru há zá si hi telt csak
az is ko la fel újí tá sá ra ve szünk fel, de ilyen
pá lyá za tot sem ír tak ki. Azért ren ge teg
olyan dol got el vé gez tünk, amely a
településfenntartás szer ves ré szei, és ame -
lyek ugyan nem lát vá nyo sak, de az érin tet -
tek szá má ra han gu lat ja ví tást je lentenek.
Ami azért meg ha tá ro zó a jö vő vel kap cso -
lat ban, hogy elő ké szí tet tünk két ki emelt
be ru há zást. Egy részt az RSD pro jekt ré sze -
ként a par ti sáv csa tor ná zá sát – má sik ti -
zen há rom te le pü lés sel együtt –, más részt
az ivó víz mi nő ség ja ví tó pá lyá za tunk el ső
for du lós si ke re után dol go zunk a be ru há zás
vég le ges si ke ré ért, a meg va ló sí tá sá ért. Biz -
tos va gyok ab ban, hogy meg nyer jük azt az
ös  sze get, amely az egyéb ként is jó vi zünk
to váb bi mi nő ségja ví tá sá hoz ve zet, és ezt a
jó mi nő sé get a kö vet ke ző év ti ze dek ben is a
dömsödi pol gá rok él vez he tik majd.

– Ha már az ivó víz nél tar tunk, ak kor
mi a vé le mé nye a most el fo ga dott vízi köz -
mű-szol gál ta tást meg ha tá ro zó tör vény -
ről? Men  nyi ben érint ez ben nün ket?

– Mi a vé le mé nyem? Éve ken ke resz tül
hang sú lyoz tam, hogy min dent meg kell
ten nünk azért, hogy a sa ját ke ze lé sünk ben
ma rad jon az ivó víz-szol gál ta tás. Ezt to -
vább ra is fenn tar tom, és a kö vet ke ző he tek
egyik fel ada ta az lesz, hogy a tör vény ta -
nul má nyo zá sa után meg kell ke res nünk a
szá munk ra leg elő nyö sebb át ala ku lást. A
ré gi mó don nem üze mel tet het jük a víz mű -

vet, mert csak olyan cé gek kap nak akkre -
di tációt, ame lyek leg alább száz öt ven ezer
rá kö té si pont tal ren del kez nek. Ne künk
majd úgy kell csat la koz nunk va la me lyik
er re sza ko so dott ön kor mány zat ok ál tal
ala pí tott kft.-hez vagy zrt.-hez, hogy te lje -
sül je nek azok a fel té te lek, ame lyek szá -
munk ra a leg elő nyö sebb mű köd te tést biz -
to sít ják.

– Polgármester úr em lí tet te a jó kon -
dí ció fon tos sá gát. Mi re ér tet te ezt? Eset -
leg a jö vő évi te en dők, meg ol dan dó fel -
ada tok nagy sá ga kap csán?

– Igen, el ső sor ban er re gon dol tam.
2012-ben és a kö vet ke ző évek ben min den -
ki nek – a pol gár mes ter től az in téz mény -
gond no kig – a ma xi má lis erő ki fej té sé re
lesz szük sé günk ah hoz, hogy fel ada ta ink -
nak a kí vá nal mak nak meg fe le lő en ele get
te gyünk. Ta lán nagy sza vak nak tűn nek, de
úgy gon do lom, tör té nel mi vál to zá sok ré -
sze sei va gyunk. A rend szer vál to zás má so -
dik, vagy új fá zi sa most kez dő dik iga zán.
Azt már a sa ját bő rün kön érez tük, hogy az
ön kor mány za ti rend szer már nem úgy mű -
kö dik, ahogy a ki gon do lói va la mi kor el ter -
vez ték, és csak ve ge tá lunk, dol go zunk a
túl élé sért. Most egy tel je sen új el kép ze lés
ré sze sei le szünk, re mé lem, po zi tív ho za -
dék kal. Nem ér tek egyet azok kal, akik már
elő re rossz nak ki ált ják ki az ön kor mány za -
ti és a köz ne ve lé si tör vényt anél kül, hogy
meg győ ződ tek vol na azok nak gya kor la ti
ta pasz ta la tá ról. Biz to san lesz nek mind ket -
tő nek olyan pas  szu sai, ame lye ket majd
sür gő sen mó do sí ta ni kell, de ez zel együtt
is azo kat a pon to kat kell meg ke res nünk,
ame lyek az adott te le pü lé sen élők élet mi -
nő sé gét je len tő sen ja vít ják. Ha ez így lesz,
ak kor kön  nyeb ben fog juk azo kat a kér dé -
se ket ke zel ni, ame lye k el ső rá né zés kor bi -
zony prob lé mát okoz nak.

– Ha már a köz ne ve lé si tör vény nél
tar tunk, ak kor meg kér de zem, hogy mi -

Mérleg, visszatekintés, célok és tervek
– Beszélgetés Bencze István polgármester úrral –



lyen ál lás pon tot kép vi sel az is ko la ál la -
mi fenn tar tá sá val kap cso lat ban? Nem
gon dol ko dik az eset le ges „vis  sza szer ző -
dé sen”?

– Először ala po san ta nul má nyoz ni kell a
tör vény szö ve gét – kép vi se lők kel, in téz -
mény ve ze tők kel együtt. Is mer ni kell az
ide kap cso ló dó kor mány ren de le te ket, és
ab ban az idő ben meg kell hoz ni a szá -
munk ra leg elő nyö sebb dön tést. Hogy az
mi lesz, ma még nem tu dom meg mon da ni.
Le het, hogy az lesz a leg ked ve zőbb va ri á -
ció, hogy hagy juk az is ko lát az ál lam fenn -
tar tá sa alatt, és olyan te rü le tek re adunk
plusz tá mo ga tást, ame lyet a fenn tar tó nem
fi nan szí roz. 

– Szilveszterhez kö ze led ve, mely ese -
mény volt a leg em lé ke ze te sebb Ön nek a
mö göt tünk ha gyott év ben?

– Hosszú len ne a fel so ro lás, ha min den
fon tos, em lé ke ze tes ese ményt meg em lí te -
nék, kezd ve a kul tu rá lis ese mé nyek től a
nem ze ti ün ne pe ken át az is ko la tan évnyi tó/-
zá ró já ig. Ha még is egyva la mit min den képp
ki kel le ne emel nem, ak kor ta lán a szép szá -
mú ál lam pol gá ri es kü té tel len ne az, ame -
lyet előt tem tet tek az új ma gyar ál lam pol -
gár ok. En nek ün ne pé lyes sé gét, meg   ha tó
han gu la tát so ha nem le het meg szok ni.

– Utolsó kér dé sem az len ne, hogy mi
az a mi ni má lis cél 2012-re, amely nek
tel je sü lé se ese tén elé ge dett len ne Pol -
gár mes ter úr?

– Erre a kér dés re azért nem kön  nyű vá -
la szol ni, mert an  nyi min den fel ada tot jó
len ne el vé gez nünk a kö vet ke ző esz ten dő -
ben. Jó len ne foly tat nunk az út fel újí tá si
prog ra mun kat, jó len ne a dabi óvo dát bő -
ví te ni, jó len ne a Pol gár mes te ri Hi va tal
előt ti te ret ren dez ni, jó len ne a vi zes pá lyá -
za tot meg nyer ni és a ki vi te le zést el kez de -
ni, hogy csak a leg fon to sab ba kat em lít -
sem. Jó len ne mi nél több em ber nek is mét
mun kát aján la ni. Jó len ne, ha to vább ra is a
dömsödi em be rek tel jes meg elé ge dé sé re
szol gál nánk. Az tán jó len ne, ha sok kal na -
gyobb len ne ben nünk a szo li da ri tás az el -
eset tek kel, a le sza ka dók kal szem ben. Na -
gyon jó len ne, ha úgy ve zé nyel nénk le az
át me ne ti idő sza kot, hogy a leg ke ve sebb
sé rü lést okoz zuk egyé nek nek és in téz mé -
nyek nek egy aránt. Ezek hez a fel ada tok hoz
ké rem min den dömsödi pol gár se gít sé gét,
em pá ti á ját. En nek re mé nyé ben kí vá nok
min den Dömsödi Hír nök ol va só nak na -
gyon si ke res, bol dog új  évet!

Köz re ad ta: 
-V.I.-
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Népszerûsítõ kiadvány
jelent meg Dömsödrõl

Te le pü lé sünk Apaj köz ség gel kö zö sen, az
Új Ma gyar or szág Vi dék fej lesz té si Prog ram
2007-2013 ke re té ben pá lyá za tot nyert. A
pro jekt meg ne ve zé se: Dömsöd és Apaj tu -
risz ti kai mar ke ting fej lesz té se. Az Ön kor -
mány zat ál tal meg cél zott tá mo ga tás négy
nagy mé re tű in for má ci ós táb la, 8000 da rab
fü zet for má tu mú is mer te tő és 6000+2000
da rab zseb tér kép meg ter ve zé sé re, il let ve ki -
vi te le zé sé re nyúj tott le he tő sé get.

Az elő mun ká lat ok már a nyár ele jén meg -
kez dőd tek, s a fo lya ma tos adat egyez te té sek
alap ján a ki ad vány ok no vem ber hó nap ra el ké szül tek. Az in for má ci ós táb lák de cem ber re
a fa lu négy pont ján ke rültek el he lye zés re. (2008-ban a Du na-par ton meg te kint he tő tan -
ös vény táb lá it is ugyanaz a ter ve ző va la mint ki vi te le ző ké szí tet te, mint a most meg va ló -
sí tás ra ke rült in for má ci ós táb lá kat.)

A Dömsöd-Apaj Ké pes Ven dég vá ró c. ki ad vány for ma i lag és te ma ti ka i lag egy aránt
kö ve ti a már 2005-ben meg je lent fü ze tet. Ál ta la is egy sé ges ké pet kí ván mu tat ni te le pü -
lé sünk ről mind kul tu rá lis, mind gaz da sá gi, tár sa dal mi és ide gen for gal mi vo nat ko zás ban.

Kü lön név-, cím- és te le fon jegy zék ben sze re pel nek az in téz mé nyek. A cég jegy zék ben
a meg bí zott szer kesz tő ál tal meg ke re sett hir de tők so ra ta lál ha tó, Ők ez zel a gesz tus sal is
tá mo gat ták a ki ad vány im po záns meg je len te té sét.

Az elő ző ki ad vány hoz ké pest a vál to zás an  nyi ban ér zé kel he tő, hogy Dömsöd az el ső
fe lé ben, míg Apaj te le pü lés a  má so dik fe lé ben ke rült be mu ta tás ra. Az itt meg je lent tér -
kép mel lett a fa lu köz pont gra fi kai tér ké pe is meg ta lál ha tó, mely ki vá ló an szem lél te ti
Dömsöd ar cu la tá nak meg ha tá ro zó in téz mé nye it.

A négy nagy, egyen ként 220x300 cm mé re tű tab ló ugyan csak a fa lu leg jel leg ze te sebb
és leg fél tet tebb gyöngy sze me it tár ja a szem lé lő elé. Ki emel ke dő a fa lu köz pont ban ta lál -
ha tó táb la. Az itt meg je le ní tett tér kép se gít sé gé vel kön  nye dén be tá jol ha tó a te le pü lés
min den egyes szeg le te.

Az ide lá to ga tók nak le he tő ség nyí lik a pi he nés re és ki kap cso ló dás ra egy aránt. Sze re -
tet tel hív juk és vár juk Dömsödre!

A ki ad vány ok kal kap cso la to san a Pol gár mes te ri Hi va tal ban le het ér dek lőd ni.
-V.I.-
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ÉÉÉÉvvvvzzzzáááárrrróóóó    kkkköööözzzzggggyyyyûûûûllllééééssss    aaaazzzz    IIIIppppaaaarrrr tttteeeessssttttüüüülllleeeettttbbbbeeeennnn
Ha gyo má nya ink hoz hí ven 2011-ben is

meg ren de zés re ke rült a Dömsödi Ál ta lá -
nos Ipar tes tü let év zá ró köz gyű lé se, de -
cem ber 9-én az Ipar tes tü let szék há zá ban.
Meg hí vott ven dé ge ink vol tak Bencze Ist -
ván, Dömsöd Nagy köz ség Ön kor mány za -
tá nak pol gár mes te re, va la mint Bödő Mi -
hály, az Ipar tes tü let tisz te let be li el nö ke.

Tóth Sán dor el nök kö szön töt te a részt ve -
vő ket, majd rö vi den ös  sze fog lal ta az év el -
múlt ese mé nye it, ér té kel te a ve ze tő ség éves
mun ká ját. 2011 feb ru ár já ban, az Ipar tes tü -
let szék há zá ban ke rült meg ren de zés re az
ön kor mány zat ál tal ös  sze hí vott Vál lal ko zói
fó rum, ame lyet nagy ér dek lő dés kí sért.
2011 ja nu ár já ban ke rült alá írás ra egy
együtt mű kö dé si meg ál la po dás Dömsöd
Nagy köz ség Ön kor mány za ta és a Dömsödi
Ál ta lá nos Ipar tes tü let kö zött. Az együtt mű -
kö dé si meg ál la po dás tar tal mát il le tő en
mind két rész ről fo lya ma tos és ala pos
egyez te tő mun ka folyt. A meg ál la po dás
pont jai kö zé be ke rül tek azok a lé nye ges
szem pont ok, ame lyek a ke res ke dők, ipa ro -
sok és vál lal ko zók ér de ke it kép vi sel he tik
ön kor mány za ti szin ten is. Az együtt mű kö -
dés ak kor vá lik iga zán élő vé, ha nyílt pár be -
széd va ló sul meg a fe lek kö zött. Az el múlt
év azon tes tü le ti ülé sein, ahol az Ipar tes tü le -
tet érin tő kér dé sek ről volt szó, ez va ló ban
meg is va ló sult. Az ér dek kép vi se let fo ko -
zot tabb meg je le né sét vár juk az el kö vet ke -
zen dő évek kö zös együtt mű kö dé se so rán.

Az Ipar tes tü let el nö ke fo lya ma to san
részt vesz az Ön kor mány zat Te le pü lés fej -
lesz té si Bi zott sá gá nak mun ká já ban, amely
ál tal le he tő ség nyí lik vé le mény nyil vá ní -
tás ra, ér dek kép vi se let re, va gyis meg je len -
het nek az ipa ro sok, ke res ke dők ér de kei az
ön kor mány za ti ügyek elő ké szí té se és tár -
gya lá sa so rán.

Az Ipar tes tü let el nö ke és ve ze tő sé gi tag -
jai azo kon a tes tü le ti ülé se ken rend sze re -
sen részt vesz nek, ahol ipa ro so kat érin tő
kér dé sek me rül nek fel.

Eb ben az év ben az Ipar tes tü let részt vett
a Ci vil Egyez te tő Fó ru mon, ahol a köz ség -
ben meg ren de zés re ke rü lő kul tu rá lis prog -
ra mo kat pró bál tuk ös  sze han gol ni.

Tóth Sán dor be szá molt a szak mun kás -
kép zés je len le gi hely ze té ről, a szak mák ta -
nu lá sá nak fon tos sá gá ról, s eh hez kap cso -
ló dó an az Ipar tes tü let pá lya ori en tá ci ós te -
vé keny sé gé ről. En nek ke re té ben tör tén tek

ki ál lí tá sok, film ve tí té sek, is ko lai elő adá -
sok, üzem lá to ga tá sok. 

Ta vas  szal jó han gu la tú Ipa ros bál ke rült
meg ren de zés re. Ős  szel nyug dí jas ta lál ko zó -
ra ke rült sor, amely re idén is so kan el jöt tek.

2012-ben ta vasz vá ró ren dez vény re sze -
ret nénk hív ni az ér dek lő dő fa lu be li e ket,
ahol a dömsödi ipa ro sok, kéz mű ve sek,
gaz dál ko dók ter mé ke i ket (bor, sajt, egyéb
ter mé kek) mu tat ják majd be.

Ezek után az el nök érin tet te az Ipar tes tü -
let fi nan szí ro zá si kér dé se it. Je len leg igen
szűk ke re tek kö zött tu dunk gaz dál kod ni,
meg le he tő sen ki szá molt ke ret ből. Ez saj -
nos or szá gos je len ség. Fi nan szí ro zás hi á -
nyá ban, csak sa ját erő ből, na gyon ne héz
fenn tar ta ni ma gát bár mely egye sü let nek.
Az or szág ban sok he lyütt szűn tek is meg
ipar tes tü le tek. Eb ből ki in dul va öröm mel
mond hat juk: Mi még va gyunk. Fi nan szí -
ro zá si prob lé mák kal küzd az ipa ro sok or -
szá gos kép vi se le ti szer ve is, az Ipar tes tü le -
tek Or szá gos Szö vet sé ge.

A be szá mo ló el fo ga dá sa után Bödő Mi si
bá csi, tisz te let be li el nök emel ke dett szó -
lás ra, aki len dü le tes öröm mel kö szön töt te
a részt ve vő ket. Mi si bá csi, aki Dömsödöt
min dig is a „vi lág közepének” tartotta, el -
mond ta, hogy a mi énk egy túl élő Ipar tes tü -
let, és hogy egy egye sü le tet min dig is csak
a sa ját tag sá ga tart hat fenn. Vis  sza em lé ke -
zett a ré gi ta gok ra, pár to ló ta gok ra és a tab -
ló kép re, ame lyet so ká ig félt ve őriz tek, s
ame lyen esz ter gá lyos, kap ta fa ké szí tő, hen -
tes és meg an  nyi mes ter em ber sze re pelt.
El mond ta, hogy az ös  sze fo gás ban erő van,
ame lyet nem le het pénz zel meg fi zet ni. Mi -
si bá csi sza va i ból áradt a lel ke se dés és a
re mény, és azt hi szem, sza va it mind an  nyi -
an meg fon tol hat juk. Ré gi idők üze ne tét
hoz ta Ő, ami kor még egy fa lu kö zös ség ter -
mé sze tes mó don tu dott ös  sze fog ni, tég lá -

ról-tég lá ra fel épí te ni egy szék há zat, szak -
mai ala po kon egy ben tar ta ni egy kö zös sé -
get, amely a mun ka sze re te tén és meg be -
csü lé sén és a jö vő nem ze dék be ve tett hi ten
ala pult.

Szűcsné Ágh Ani kó né hány gya kor la ti
kér dést is mer te tett az Ipar tes tü let mű kö dé -
sé ről. A fenn tar tás mel lett a fej lesz té sek re
saj nos nem jut meg fe le lő pénz. Ezek után
ki emelt né há nyat a 2012. évi vál lal ko zó kat
érin tő adó ügyi vál to zá sok ból.

Dömsöd Nagy köz ség Pol gár mes te re,
Ben cze Ist ván kö szön töt te a részt ve vő ket,
s ő szin tén a két szer ve zet kö zöt ti együtt -
mű kö dés fon tos sá gá ról be szélt, va la mint a
kö zö sen alá írt Együtt mű kö dé si Meg ál la -
po dás ról. Egy ben érin tet te az ön kor mány -
zat ne héz anya gi hely ze tét, a költ ség ve tés
ne héz sé ge it.

Ez után az ACN ne vű cég kép vi se lő je ér -
ke zett meg, aki ked ve zőbb te le kom mu ni -
ká ci ós és a jö vő ben be ve ze tés re ke rü lő
ked ve zőbb köz üze mi dí jak le he tő sé gé ről
szá molt be.

A köz gyű lés fi nom va cso rá val fe je ző -
dött be, ahol szo kás sze rint vi dám be szél -
ge tés folyt az asz tal tár sa ság ok kö zött.

Sza bó Andrea



Ügyes ke -
zek, szár nya -
ló fan tá zia
jelle mez te a
már ha gyo -
má nyos nak
m o n d  h a  t ó
idei Mé zes -
bá bos ki ál lí -
tás al ko tá sa -
it. Szám ta lan
öt le tet va ló -
sí tot tak meg
a gye re kek, szü lők, ci vil szer ve ze tek a nem szok vá nyos mé zes tész ták -
ból. Örök zöld té ma az ad ven ti ko szo rú, ad ven ti nap tár, kis fi gu rák, té li
ha vas épü le tek, bet le he mi já szol az ál lat kák kal, és még hos  sza san le -
het ne so rol ni mi min den ben gyö nyör köd het tek a lá to ga tók. 

Az OMK au lá já ba be lép ve iga zi vá sá ri han gu lat ban, stan dok kal fel -
ál lít va zaj lott az ün ne pi vá sár. A ren dez vé nyen a Di der gő ki rály c. me -
se já ték is be mu ta tás ra ke rült. -V.I.-
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A De zsõ La jos Alap fo kú 
Mû vé szet ok ta tá si In téz mény

de cem be ri hí rei
Nö ven dé ke ink de cem ber hó nap ban nagy iz ga lom mal ké szül tek ad vent

és ka rá csony meg ün nep lé sé re.
A ze nei tan sza kos gye re kek de cem ber 8-án a kiskunlacházi Ezüst Fe -

nyő Idő sek Ott ho ná ban sze re pel tek. Nagy öröm mel vár ták és fo gad ták a
nö ven dé ke ket. A félórás mű sor ban is mert ka rá cso nyi éne kek, ver sek
hang zot tak el, va la mint az ott hon la kói nö ven dé ke ink hang sze res  elő adá -
sá ban gyö nyör köd het tek.

11-én, va sár nap tar tot tuk ha gyo má -
nyos ad ven ti mű so run kat. Ze nész nö -
ven dé ke ink sok-sok ka rá cso nyi dalt ját -
szot tak és éne kel tek, a szín já ték tan szak
ka rá cso nyi ver sek kel ké szült. 

15-én a szín já ték tan sza kos gye re -
kek ka rá cso nyi mű sort ad tak az osz tá -
lyuk nak.

Ez úton ké rünk el né zést, hogy az elő -
ző lap szám ban meg je lent cik künk ben a
Dömsödi Mű vé sze ti Na po kon a ren dez -
vény le bo nyo lí tá sá hoz se gít sé get nyúj -
tók so rá ból ki ma rad tak Tarrné Zsóka és
a Kony ha dol go zói. Zsókáéknak kö -
szön jük a se gít sé get!

A Mű vé sze ti Is ko la pe da gó gu sai

Dömsödi hagyomány 

Tisztelt Adózók, kedves Szülõk!
A művészeti iskola megsegítésére létrejött Pro Musica Alapítvány

Dömsöd tisztelettel várja az adózók személyi jövedelemadójának 1% -
os felajánlását. Az alapítvány adószáma: 18681189-1-13

Tisztelettel: a kuratórium



Sok szor hall juk em le get ni a „Ma gyar Kul tú -
ra Nap ja” ki fe je zést. Év ről év re meg em lé ke -
zünk ró la, de a köz tu dat ban in kább az iro da lom -
hoz, iro da lom tu do mány hoz köt jük. Eb ben a
cikk ben meg pró bá lom kör be jár ni és meg ha tá -
roz ni je len té sét. El ső ként internetes és tu do má -
nyos meg kö ze lí tés ből, vé gül pe dig sa ját te le pü -
lé sünk as pek tu sá ból.

„A Ma gyar Kul tú ra Nap ját 1989 óta ün ne -
pel jük meg január 22-én, an nak em lé ké re, hogy
Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a na pon tisz táz -
ta le Csekén a  Himnusz kéz ira tát.

Az év for du ló val kap cso la tos meg em lé ke zé sek
al kal mat ad nak ar ra, hogy na gyobb fi gyel met
szen tel jünk év ez re des hagyományainknak, gyö -
ke re ink nek, nemzeti tudatunk erő sí té sé nek, fel -
mu tas suk és to vább ad juk a múl tun kat idé ző tár -
gyi és szellemi ér té ke in ket.

E nap hoz kap cso lód va ad ják át a magyar
kul tú rá val, to váb bá – 1993 óta – az oktatással,
pedagógiai mun ká val kap cso la tos dí ja kat.”

Meg ha tá ro zás: Wikipédia, internetes for rás
alap ján. 

A KUL TÚ RA szó a la tin colore, az az mű vel -
ni, meg mű vel ni szó ból ered. Az ókor ban szó
sze rint a föld meg mű ve lé sé re vo nat ko zott,
azon ban je len té se az idők fo lya mán ki bő vült a
tár sa da lom szel le mi és anya gi ér ték rend jé re vo -
nat ko zó an. (Szel le mi kul tú ra alatt ért jük: ta lál -
mány, mű vé szet, folk lór, tu do mány, szo kás, rí -
tus, ha gyo mány ki fe je zé se ket. Az anya gi vagy
tár gyi kul tú ra alatt ért jük a hasz ná la ti tár gya kat
az esz kö zö ket, azok vál to zá sát, il let ve hasz ná -
ló juk ra, kör nye ze tük re uta ló is me re te ket.) A ha -
gyo má nyos kul tú rák hor doz zák az em be ri mű -
velt sé get. Ez a mű velt ség szo ros kap cso lat ban
áll az zal az is me ret anyag gal, ami vel szük ség le -
te in ket ki elé gít het jük, és amely ál tal a ter mé -
szet tel össz hang ban har mo ni kus kör nye ze tet te -
rem tünk. 

A re form kor ban a nem ze ti iden ti tás, a nem -
zet tu dat alap ja it a pa rasz ti tár sa dal mi ré te gek
kul tú rá já ban vél ték fel fe dez ni. A sta tisz ti kai és
tör té ne ti ku ta tá sok kö ré ben a hon- és nép is me -
ret vált az ér dek lő dés kö zép pont já vá. A ro man -
ti kus nép sze rű sí tő iro dal mi al ko tá sok, mint Ka -
zin czy Fe renc, Er dé lyi Já nos és Pe tő fi Sán dor
út le írá sai, ver sei so rán vált a ma gyar táj jel leg -
ze tes jel kép évé a Ti sza Al föld je vagy a Ba la ton
vi dé ke.

Most pe dig a ma gyar kul tú rán be lül né hány
gon do lat ere jé ig szen tel jünk egy kis fi gyel met
te le pü lé sünk, Dömsöd kul tú rá já ra!

Dömsöd lé te zé sé nél fog va több év szá za dos
te le pü lés. Már 1280-ban ki rá lyi ok le vél em lí ti
„Gumsed” né ven. Kul tú rá ja, szel le mi örök sé ge
év szá zad okon át ré teg ző dött, majd a múlt szá -
zad ban fel erő sö dő gaz da sá gi és tár sa dal mi vál -

to zá sok ered mé nye képp erő sen meg ko pott.
Nyo ma it azon ban nap ja ink ban is fel lel het jük,
hi szen szá mos al ko tás, szer ve ző dés ezek ből
éled új já.

Ha gyo má nya ink kö zül ta lán leg is mer tebb a
ma is élő szü re ti mu lat ság. Szá mos ar chív fel -
vé tel őr zi nyo ma it, s azt biz to san ál lít hat juk,
hogy már az el ső vi lág há bo rút kö ve tő en nagy
mé re te ket öl tött a fa lu ban. Ezek az al kal mak le -
he tő sé get kí nál tak ar ra, hogy a részt ve vők leg -
szebb öl tö ze tük ben je len je nek meg a so ka da -
lom ban, hogy leg újabb nó tá i kat, da la i kat el -
éne kel jék, a leg szebb ko csi kat, lo va i kat vo nul -
tas sák fel.

Nem ze ti ön tu da tunk ki fe je zé sé re leg kéz zel -
fog ha tóbb az 1848-49-es for ra da lom és sza bad -
ság harc em lé ké nek őr zé se. A fa lu elöl já rói dísz -
pol gá ri cí met ado má nyoz tak Kos suth La jos nak,
va la mint meg ala kí tot ták a Dömsödi Kos suth
Kört, mely nek el ső szol gá la ti sza lag ja ma is lát -
ha tó a mú ze um ban. Nagy nem ze ti köl tőnk, Pe -
tő fi Sán dor em lé két, szel le mi örök sé gét gyer -
me kek és fel nőt tek egy aránt ápol ják. A fa lu
több pont ján ta lál ko zunk Pe tő fi hez kap cso ló dó
em lék hel  lyel.
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Ad ven ti 
han gu lat ban

Az ün nep re han go lód va ad vent har ma -
dik va sár nap ján, dél után négy órai kez -
det tel a Bap tis ta Ima ház ba ze nés áhítatra
szólt a hí vo ga tó.

Elő adó ven dég volt az Érsekcsanádról
ér ke zett Öku me ni kus „Össz hang” Kó rus.
Pro duk ci ó ju kat hall gat va pá rat lan él -
mény ben ré sze sül tek a je len lé vők. A kó -
rus ki vá ló kar ve ze tő je, Bá lint Már ta
nagy kö rül te kin tés sel és pre ci zi tás sal ve -
zé nyel te vé gig a kon cer tet. Su gár zó, mo -
soly gós te kin te te ma ga biz tos ság gal, lel -
ke se dés sel ha tot ta át az ének lő kó rus ta -
go kat. A fel csen dü lő ének szó hall ga tó -
ként en gem is ma gá val ra ga dott. Tisz tán
csen gett min den hang, és az együtt ének -
lés örö me su gár zott az ar co kon. A kó rus
ne ve „Össz hang”, mely azt gon do lom,
nem vé let len, hi szen meg je le né sé ben,
pro duk ci ó já ban, az elő a dott mű vek hang -
zá sá ban és lel kü le tük ben mind ez ta pasz -
tal ha tó volt.

A dömsödi Bap tis ta Ima ház ban va ló
fel lé pés sel ked ves meg hí vás nak tet tek
ele get. Meg em lí te ném még te le pü lé sünk -
höz több szá lon va ló kö tő dé sü ket is. A
kar ve ze tő fér je, Ghanim Ta más (kó rus -
tag) fa lunk szü löt te, és ugyan csak a kó -
rus ta gok közt éne kel a min dig su gár zó,
ked ves mo so lyú Vasadi Lajosné Mar git -
ka, il let ve fia, Te o dor. 

Vasadi La jos bap tis ta lel ki pász tor csa -
lád já val több mint két év ti ze den ke resz -
tül lel ki is me re te sen szol gált itt a dömsödi
gyü le ke zet ben. Ezen az ad ven ti ün ne pi
al kal mon Vasadi La jos bap tis ta lel kész
pré di kált. Mon dan dó já ban ki emel te a
nagy hős tet tek kel szem ben a kis dol gok
fon tos sá gát.

Ma már túl va gyunk az ün ne pe ken, de
csak meg erő sí te ni tu dom a tisz te le tes úr
pré di ká ci ó já ban hal lot ta kat, mely sze rint:
a kis dol gok je len tő sé ge, me lyek min den -
nap ja in kat át- meg át szö vik, va ló ban sok -
kal lé nye ge seb bek a nagy dol gok nál!

A to váb bi ak ban re mél jük, hogy más
al kal mak kor is hall hat juk majd az
érsekcsanádi Össz hang Kó rust itt
Döm södön!

-V.I.-

MAGYAR KULTÚRA NAPJAMAGYAR KULTÚRA NAPJA



A mes ter em be rek jel leg ze tes dí szí tő mo tí vu ma ik kal kéz je gyü ket raj ta
hagy ták az el ké szí tett hasz ná la ti esz kö zö kön. Pél da ként em lí tem né hai
Im re Já nos la ka tos mes tert, az ő ke ze nyo mát vi se li a dömsödi temp lom -
kert ke rí té se is. Egy má sik pél da dr. Óno di Gá bor (ügy véd) múlt szá za di
por tá já nak ka pu dí sze is. A ko vá csolt vas dí szí tő elem egy aránt árul ko dik
mind a ké szít te tő, mind pe dig a ki vi te le ző igé nyes sé gé ről.

Dömsöd egy ko ri la kó há zai jel leg ze tes vert fa lú, nád te tős épü le tek vol -
tak. Ma már a Pe tő fi Em lék mú ze u mon kí vül nem igen ta lál ko zunk ilyen
jel le gű épü let tel. A tár sa dal mi és gaz da sá gi vál to zá sok más igé nye ket hív -
tak élet re, a vert fa la kat fo lya ma to san fel vál tot ta a vá lyog tég la, a nád te tő -
ket pe dig a cse rép fe dél. Mindezáltal meg vál to zott a la kó há zak kül ső for -
má ja is, az 1930-as évek re meg je len tek a fá ból ké szült csip kés orom dí szek.

A fa meg mun ká lás nál időz ve fon tos nak tar tom meg em lí te ni a pol gár -
mes te ri hi va tal előt ti té ren és a Pe tő fi té ren ál ló pi he nés re al kal mas pa do -
kat. Mind a nyolc kü lön-kü lön egy-egy önál ló al ko tás, nincs két egy for ma
köz tük! A jel leg ze tes né pi ro zet tás és tu li pá nos mo tí vu mok mel lett ott dís-
z lik a ma gyar cí mer is. Ezek a mes ter mun kák Kohl Já nos és az ál ta la ve -
ze tett fa fa ra gó szak kör ha gyo mány tisz te le té ről val la nak.

A fa lut jár va
egy re több he lyen
ta lál ko zom ér de kes-
nél-ér  de  ke sebb
ház  szám ok  ka l .
Több fé le for mát is
lát ha tunk. A meg -
szo kott fe ke te-fe -
hér tí pus mel lett ké -
szen vá sá rolt kü -
lön bö ző be tű- és
szám kom bi ná ci ó -

kat is. Ám a leg szem be tű nőbb egy jel leg ze tes szí nes, ar cha i kus mo tí vu -
mo kat meg je le ní tő táb la tí pus. Ha lász Bo ró ka mun ká i nak meg je le né se,
ter je dé se is mé tel ten egy faj ta kul tu rá lis igé nyes sé get tük röz. Ez az ar cha i -
kus dí szí tés nem csak táb lá in, ha nem egye di ter ve zé sű tűz zo mánc ék sze re -
in is vis  sza kö szön.

Szel le mi kul tú ránk ta lán sok kal in kább kéz zel fog ha tó, hi szen na pi
szin ten szem be sü lünk ve le. Csak né há nyat em lí tek, akik ápol ják s őr zik
eze ket az ér té ke ket: De zső La jos Alap fo kú Mű vé szet ok ta tá si In téz mény,
Irin gó Szín ját szó Kör, Női Kó rus, al ko tó mű vé sze ink, elő adó mű vé sze ink,
kéz mű ve se ink.

Ez a faj ta át te kin tés te le pü lé sünk kul tú rá já ról csak íze lí tő ül szol gál, te -
hát nem ad tel jes ké pet ró la. Jó len ne fel tár ni a még nem is mert szel le mi
örök sé gün ket, hogy to vábbörö kít hes sük azo kat. Ké rem a ked ves ol va só -
kat, ha csa lá di ha gyo má nyo kat vagy bi zo nyos csa lá di szo ká so kat, em lé -
ke ket bir to kol nak, kö zöl jék szer kesz tő sé günk kel! Nagy öröm mel fo gad -
nánk, és szí ves sé gü ket elő re is kö szön jük!

Vass Ilo na
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Min de nek előtt a „Hír nök” min den ol va só já nak, gaz dál ko dó,
ker tész ke dő la kó tár sa im nak ered mé nyek ben gaz dag, bé kés, bol -
dog új esz ten dőt, jó erőt és egész sé get kí vá nok. A jó kí ván ság ok
be tel je sü lé sé re nagy szük ség van, mert bi zony az el múlt esz ten dő
má so dik fél éve rend kí vü li szá raz idő já rást ho zott, és a nö vény ter -
me lés és az ál lat te nyész tés amúgy is ne héz hely ze tét még to vább
ne he zí tet te.

Ha a ha tárt jár juk, meg ál la pít hat juk, hogy bi zony az őszi ve té -
sek egy je len tős ré sze hi á nyo san kelt ki vagy ki sem tu dott kel ni, a
kö tött te rü le te ket nem le he tett jól elő ké szí te ni a ve tés re, és ed dig
– de cem ber vé gé ig – saj nos nem jött meg a rég óta várt ki adós őszi
csa pa dék, hogy az el ve tett mag ki tud jon kel ni.

Ab ban re mény ked jünk, hogy ja nu ár hó nap fo lya mán hó fe di be
a szán tó föl de ket, és a hó ta ka ró alatt ki tud kel ni az el ve tett mag.
Már volt rá pél da, hogy a hó alatt kelt ki a bú za, és el fo gad ha tó
ter mést le he tett be ta ka rí ta ni. Ha anya gi hely ze tünk meg en ge di,
most a té li hó na pok ban vá sá rol juk meg a nit ro gén tar tal mú mű trá -
gyát, pé ti sót, hogy ko ra ta vas  szal azt ki tud juk szór ni a ve té sek re,
az zal is se gít sük a nö vé nyek fej lő dé sét.

A té li hó na pok – ja nu ár, feb ru ár – a gaz dál ko dók, fő ként csak
nö vény ter me lés sel fog lal ko zók, ker tész ke dők szá má ra a pi he nés,
az el múlt évi ta pasz ta la tok ös  szeg zé sé nek, az új esz ten dő fel ada -
ta i nak meg ter ve zé sé nek, fel ké szü lé sé nek az idő sza ka.

A mai meg vál to zott, rend kí vül el lent mon dá sos vi lá gunk ban
nem csak a ter me lés szak mai fo lya ma tá ra, ha nem a meg ter melt
ter mé nyek, ter mé kek ér té ke sí té sé re is nagy gon dot, fi gyel met kell
for dí ta ni, il let ve nem mind egy, hogy el tud juk-e ad ni a ter mé nye -
in ket, és fő ként mi lyen áron.

A ha zai, ma gyar ter me lők ér de ke it nem na gyon vé di sen ki, a
ter me lé si költ sé gek, a gáz olaj – ami nek az ára már 430 Ft/l – és az
egyéb ipa ri anya gok, gé pek, al kat ré szek ára már az el vi sel he tet -
len sé gig meg emel ked tek, és ha a ter me lők nem kap ná nak te rü let -
ala pú tá mo ga tást, min den ter me lő csőd be men ne.

Ami kor e so rok írá sát be fe je zem – ja nu ár ele jén – olyan eny he
az idő, hogy szin te ta va szi as, ami ked ve ző a la ká sok fű té se szem -
pont já ból, ke ve seb be ke rül az egyéb ként egy re drá gu ló ener gia. A
me ző gaz da sá gi ter me lés, a nö vény ter me lés szem pont já ból ez az
idő já rás nem ked ve ző, sőt ahogy már az elő ző ek ben is ír tam, ko -
moly ter me lé si vesz te sé ge ket okoz hat. Az őszi rep ce el ve tett te rü -
le té nek or szá gos vi szo nyok ban fe le nem tu dott ki kel ni, de az őszi
ka lá szos ga bo na ve té sek ál la po ta is rend kí vü l ked ve zőt len, jó ter -
mést, nagy ter mést már va ló szí nű leg nem vár ha tunk.

Ha ez a rend kí vül ked ve ző idő já rás to vább foly ta tó dik, meg -
kezd het jük a gyü mölcs fák met szé sét, de a té li hó na pok ban vé -
gez het jük el a me ző gaz da sá gi gé pek, trak to rok ki sebb-na gyobb
ja ví tá sát, a ker ti szer szá mok, esz kö zök, kis gé pek ja ví tá sát, fel -
újí tá sát.

Aki a nö vény ter me lés, ker tész ke dés mel lett ál lat te nyész tés sel
is fog lal ko zik, bi zony az ál la to kat fo lya ma to san gon doz ni, etet ni
kell. Ha be áll nak a ko mo lyabb té li fa gyok, na gyon oda kell fi -
gyel nünk, hogy az ita tó vi zek ne fagy ja nak be, hogy az ál la tok
ivó víz hez jut has sa nak.

Az ed dig le ír ta kon túl is van még te en dő je a té li hó na pok ban
min den gaz dál ko dó nak, ker tész ke dő nek. Ha vég re meg jön az iga -
zi té li idő já rás, a vár va-várt hó esés, fon tos fel adat az utak, jár dák

te rü le té ről a hóeltakarítás és a je ges, ha vas utak jég men te sí té se,
ami tör tén het az üz le tek ben kap ha tó csú szás gát ló anya gok kal, de
egy sze rű fű rész por ral, ne tán ha mu val vagy ho mok kal is.

Vé gül min den ked ves ol va só nak, gaz dál ko dó nak, ker tész ke dő -
nek, dömsödi la kos nak jó egész sé get, a 2012. év re ked ve zőbb
idő já rást kí vá nok.

Ös  sze ál lí tot ta:
Tóth Ist ván

nyug dí jas me ző gaz dász
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ÁL LAN DÓ PROG RA MOK
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 gyűj te mé nyé ből.
Nyit va tar tás a könyv tá ri nyit va tar tá si rend sze rint.

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

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

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

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

BA NYA KLUB
két he ten te hét főn ként 18.00-tól.

NYUG DÍ JAS KLUB 
két he ten te. 

PROG RA MOK AZPROG RA MOK AZ
OMK-BANOMK-BAN

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

Tel.: 06-24-519-711

Me zõ gaz da sá gi hí rek
2012. év január hó

ELADÓ
jó minőségű körbálás lucerna. 

Érd.: Tóth István Dömsöd, Haladás u. 1.
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TTTT AAAA LLLL ÁÁÁÁ LLLL TTTT AAAA MMMM     EEEE GGGG YYYY     KKKK ÉÉÉÉ PPPP EEEE TTTT
DÖMSÖDI KIRÁNDULÓK KÜLFÖLDÖN
Ezeket a felvételeket id. Sáfrán József kedves olvasónk bocsátotta rendelkezésünkre.

Archívumából olyan fényképeket válogatott, melyek a szomszédos országokban készültek dömsödi kiránduló csoportokról.

A felvétel 1977-ben Csehszlovákiában,
a Malonyai arborétumban készült.

A képen: Duzmath József, Béres Mihályné, Sáfrán Józsefné,
Sass Imréné, Béczi Katalin, Duzmath Józsefné, Turi Lajos,

Papp Józsefné. Lent: Laci Istvánné, Imre Lászlóné

Cserelátogatáson szlovákiai magyar barátainknál „Ruban-ban”. 
Az asztalnál Mankovecki István (vendéglátó), Sáfrán Jó zsef, Takács

Gyula (vendéglátó), Németh Imre és Sipos Lajos (vendéglátó)

Kirándulás a Magas-Tátrába. A csoportképen: Barnafi László, Szőke Géza, Huszár Ferenc (a két fehér kabátos hölgy szlovák), ismeretlen, is -
me retlen, ismeretlen, dr. Pillér Artúr, Zimáné, dr. Nagy Istvánné, Katonáné Végh Zsófika, Sáfrán József, Jónás Józsefné, ismeretlen, ismeretlen,
Cser József, Bábel Sándor, Jónás József, Béres Mihály, Béres Mihályné, Tóth István, Juhász János, dr. Nagy István (guggol), Juhász Jánosné,

id. Németh Imre, Sáfrányosné Ria, Sáfrányos László, Ambruska Józsefné Gabus, Czéh József, Tóth Istvánné, Turi Lajos, ismeretlen, Kiss
Istvánné, Kiss István, Ambruska József, Turi Lajosné, Ambruska Péter, Ambruska Péterné, ismeretlen, Bárány Józsefné, Katona Antal

Dömsödiek a Prágai Szpartakiádon. A képen: Szabó Jánosné,
Szabó János, Bödő Imre, Bödő Imréné, Ambruska Józsefné,

Váradi Gábor, Ambruska József

A felvétel 1974-ben készült, Lengyelországban. A Petőfi Tsz dol-
gozói közül Galambos Zsigmond, Sáfrán József, Sáfrán

Józsefné Éva, Berki László, Szabó Imréné, Szabó Imre, Bődi
József, Kovács Imre, M. Nagy Gábor, Mészáros István, Illés

Zoltán, Pénzes Tibor, Szappanos Zsigmond látható
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Gya kor la ti lag
2011. de cem ber
el ső hét vé gé je a
Mi ku lás je gyé ben
telt el! Aki ek kor
itt járt ná lunk, biz -
to san ta lál koz ha -

tott a Mi ku lás sal, kram pu sza i val és ked vé re
éne kel he tett, ver sel he tett Ne kik egy kis aján -
dék s él mény fe jé ben. De cem ber 3-án szom ba -
ton reg gel az OMK-ban ke rült sor a ha gyo má -
nyos Baba-Mama Bör zé re, ahol aján dék ként
fel ál lí tás ra ke rült egy ug rá lóvár, s volt kéz mű -
ves fog lal ko zás is, hogy amíg megy a „vá sár”,
ad dig a gye re kek ön fe led ten tud ja nak ját sza ni.
Dél után in dult a Mi ku lás-vá rás, fesz ti vál Döm-
södön. Dél után a Fo ga dó a Hat Test vér hez ud -
va rán és az ut ca front ján zaj lot tak a vi dám ese -
mé nyek. Volt ad ven ti vá sár, fer ge te ges ze nés
mű sor a gye re kek nek és fel nőt tek nek, mi köz -
ben vár ták a Mi ku lás és né pes kí sé re té nek meg -
ér ke zé sét. A hi deg idő el le né re so kan el jöt tek
er re a prog ram ra. De cem ber 4-én va sár nap dél -
előtt 10,00 órá tól ko csi ká zás volt a Mi ku lás sal
a Pe tő fi Mú ze um tól a Mi ku lás Ku pa hely szí né -
re, a Sport csar nok hoz. Volt ját szó ház és kéz -
mű ves fog lal ko zás a Mi ku lás je gyé ben a Pe tő fi
Mú ze um nál, klas  szi kus dia ve tí tés, arc fes tés! 

Dél előtt a több éves ha gyo má nyunk nak
meg fe le lő en kö zö sen ál lí tot tuk fel a Fa lu si
Bet le he met, s ez zel zá rult a prog ram. De cem -
ber 5-én hét főn, a cso magki szál lí tás nap ján
16.30 órá tól Mi ku lás-fel vo nu lás volt a Hor -
váth-kert hez, ahol ta lál koz tak a Mi ku lá sok és a
kram pu szok a gye re kek kel és fel nőt tek kel. A
vá ra ko zás alatt pe dig meg le pe tés mű sor ral,
prog ram mal szó ra koz tat ták a vá ra ko zó kat. A
vi dám ver se lé sek és ének lé sek alatt ké szült a
fi nom for ró tea és a for ralt bor és az el en ged he -
tet len zsí ros ke nyér, hagy má val. Aki ré sze se
volt en nek a hét fői prog ram nak, az ta nú sít hat -
ja, hogy egy iga zán jó han gu la tú és tar tal mas
dél után volt. Es te a fa lu ban a csi lin ge lő lo vas
ko csi kon ci ká zó Mi ku lá sok és a kram pu szok
hoz ták el az ün nep lés kez de tét.

Több éve kez dő dött ha gyo mányt foly tat tunk
a Fa lu si Bet le hem nél de cem ber 24-én dél után.
Sok sze re tet tel hív tuk és vár tuk azo kat a szü lő -
ket, gye re ke ket, akik a ka rá csony fa-dí szí tés ide -
jén sze ret ték vol na, ha a csa lád ott hon ma ra dó
tag jai ké nyel me sen fel tud nák dí szí te ni a csa lád
fe nyő fá ját. So kan el jöt tek, ki sé tá val, ki au tó val
a mú ze um hoz, és meg te kin tet ték a ki vi lá gí tott
bet le he mest, volt egy kis kö zös ének lés, for ralt
bor és tea, meg ap rósü te mény. S a gyer tya gyúj -
tás előtt, mi e lőtt még az An gyal ka át su hant a há -
zak fe lett, a sze re tet ün ne pén kap tunk aján dék ba
egy lé lekme le gí tő en szép mű sort a Magdi-Seby
du ó tól.

Kö szön jük a prog ram ja ink meg va ló sí tás ában
részt ve vők ál do za tos mun ká ját, és azt, hogy kö -
zö sen hoz tunk lét re jó és hasz nos dol go kat:
Belencsik Krisz ti na, Pokornyik Ist ván, Föl di
Vi vi en, Mé szá ros Bet ti na, Hor váth Sán dor, Kun
Márk, Kun Dá ni el, Hor váth Eni kő, Hor váth
Má rió, Var ga Be at rix, Jancsó An na, La ka tos
Re be ka, Zsebők Fan ni, Kő vá ri Ró za, Kin cses
Dó ra, Matus Eve lin, Kin cses Bri git ta, Jancsó
At ti la, Kun An ge li ka Ge or gi na, Ke resz tes Ba -
lázs, Ko vács Ger gő, Miskolczi Ferike, Nagy
Seby, Föld vá ri At ti la, Zilling Christian, Zsi ba
Dá ni el, Szécsényi Kár oly, Cson ka La jos, Mó -
ricz Jó zsef, Cse hi Pé ter, Sán dor Jó zsef, Fe hér
Lászlóné, Belencsikné Bejczi Krisz ti na, Bá nyai
Mihályné, Tarr Ist ván, Tarr Istvánné, Ko ro na
Sán dor, Badenczki Csil la, Bajnóczi An na má ria,
Cson ka Nó ra, Kin cses Ist ván, Bá bel And rea,

Muzs Já nos, Muzsné Mo ha ros Má ria, Bél avá ri
Ti bor és csa lád ja, Tassiné Bó dog Il di kó és az
óvo dás gye re kek, Kiss Kar ina, Gá bor Ger gő,
Hor váth Ba lázs, Kiss Kla u dia, Bur ján And rás
At ti la, Szűcs Imréné, Picard An csa, Forczek
Jánosné, Gu ba Ani ta, Csen gő di né Er zsi ke, Jóni
Ma ri ann, Bá bel Lászlóné, Zilling Ka ta lin, Ba la -
ton Mag dol na, Zsi ba Sándorné, Do bos ABC,
Klenáncz méhészet, és még so kan má sok, akik
aján dé ko kat, já té ko kat és egyéb mást ad tak tá -
mo ga tá sul. 

Ez úton kí vá nunk min den ked ves Döm-
södinek Si ke rek ben Gaz dag, Bé kés, Bol dog Új
Évet!

Mikulásvárás volt Dömsödön, a falu apraja
és nagyja egyaránt kapott ajándékot

...Csak áll tam né mán az aj tó előtt, és vár-
tam... vár tam va la ki re, aki már soha töb bé
nem jön el. Még is re mény ked tem, hogy
meg moz dul a ki lincs, ki nyí lik az aj tó, és ő
fog ott áll ni. Ahogy telt az idő, egy re re -
mény te le neb bül vár tam, le haj tott fej jel,
meg tört szív vel. Mi kor zajt hal lot tam, új ra
fel csil lant a sze mem, re mé nyek kel te li szív -
vel bá mul tam az aj tó ra. Fáj da lom mal a szí -
vem ben és kön  nyek kel a sze mem ben vár -
tam, és érez tem, hogy ro hant az idő. Még -
sem jött sen ki. Egy nap el kezd tem tá vo lod ni
az aj tó tól, egy re mes  szebb ke rül tem, és egy -
re hal kab ban hal lot tam a kin ti za jo kat, és
nem re mél tem már, hogy te jössz be az aj tón.
Már az aj tó is egy re ko pot tabb volt, meg vé -
nült az idő so rán. Egy nap már nem néz tem
az aj tó ra. Szí vem re mény te le nül állt fél re,
meg ér tet te, hogy csu pán az em lé ke i ben fo -
gom új ra lát ni a nyí ló aj tót, és azt, hogy te
állsz mö göt te! 

Ezek kel a so rok kal bú csú zunk Cse hi Sán -
dor tól, az örök fo ga tos tól, aki hos  szú éve kig
se gí tet te mun kán kat gye rek na po kon, a Dabi
Na po kon s Mi ku lás prog ra mo kon. Ég ve led,
s a fel le gek ből vi gyázz min ket, em lé ked szí -
vünk ben él. 
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Ez úton sze ret nénk
elő ször is Ön nek és
ked ves Csa lád já nak
ered mé nyek ben és si  -

ke rek ben gaz dag Bol dog Új Évet kí ván ni.
Egye sü le tünk ered mé nye i ről bol do gan szá mo -

lunk be, de gond ja in kat sem tit kol juk, ami nek
meg ol dá sá hoz az Ön, Önök se gít sé gé re is szá mí -
tunk. Mint ahogy több éven ke resz tül szá mít hat -
tunk a he lyi em be rek, vál lal ko zá sok ön zet len és ál -
do za tos tá mo ga tá sá ra és se gít sé gé re. Az 1995-ös
meg ala ku lá sunk óta min den olyan prog ra mot
és le he tő sé get, pá lyá za tot fel vál lal tunk, ami a
fa lunk ban élők élet kö rül mé nye it, a lo kál pat ri ó -
ta kö tő dést se gí tik. 

Mint azt bi zo nyá ra már lát hat ták, rész ben meg -
va ló sult a 2008-ra vis  sza nyú ló – Sok ki csi a ját szó -
tér re megy ak ci ó val in dult – kö zös ál munk, a Dabi
Ját szó tér és Pi he nő park, a Dunavecsei út mel let -
ti te rü le ten. Eh hez uni ós for rást nyer tünk 11 MFt
ér ték ben. Jö vő re már ci us hó nap ban még 2 db fűz -
kuny hó ke rül meg épí tés re. Er re még meg van a
for rá sunk, de a te rü let föld del va ló fel töl té se után a
fü ve sí tés re és par ko sí tás ra már saj nos nincs for rá -
sunk. Nö vény ze tet töb ben fel aján lot tak, de szak -
em be rek szá mí tá sa sze rint a fű mag költ sé ge 300-
350 000 fo rint kö rül lesz. A pá lyá zat utó fi nan szí ro -
zá sa mi att hi tel fel vé tel re kény sze rül tünk. A ka mat -
költ ség a fu tam idő re 500 000 fo rint lesz. Ezt mi fi -
nan szí roz ni csak se gít ség gel tud juk. Eb ben sze ret -
nénk se gít sé get kér ni Önök től. 

A ját szó té ren a vég le ges át adás után ha von ta
ter ve zünk csa lá di és gye rekprog ra mo kat, ame-
lyek kis költ ség gel a he lyi csa lá dok, gye re kek és
fi a ta lok szá má ra le het nek von zó sza bad idős le -
he tő sé gek.

A ta vasz be kö szön té vel a ját szó te ret nagy ün -
nep ség, mű sor, já tékka val kád ke re té ben sze ret -
nénk for má li san át ad ni, hisz a gye re kek már
nagy-nagy örö münk re hasz nál ják, és a vis  sza jel -
zé sek alap ján a ma gu ké nak ér zik.

Má sik nagy örö münk és egy ben nagy fe le lős sé -
günk is a Kis her ceg Gye rek ház ra el nyert 49 M
fo rin tos szin tén uni ós pá lyá zat. Ez el ső hal lás ra na -
gyon szép, de eb ből kel lett fel újí ta ni a Pe tő fi té ri
is ko la épü let ré szét. Aki ar ra járt, lát hat ja, hogy
meg újult az épü let. Há rom évig kell eb ből a pénz -
ből mű köd tet ni a gye rek há zat, fi nan szí roz ni az ott
dol go zók bé rét, és rész ben az ott lé vő gye re kek el -
lá tá sát meg ol da ni (tí zó rai el lá tás, ét ke zés), szak -
em be rek be vo ná sá ról gon dos kod ni. 

A fen ti két igen fon tos és nagy be ru há zá sunk
köz sé günk szé les ré te gét fog ja szol gál ni hosszú
tá von, a meg va ló sí tá suk so rán ma xi má lis
együtt mű kö dést, se gít sé get kap tunk a Pol gár -
mes te ri Hi va tal tól. Anya gi lag a szű kös for rá sai
mel lett már nem tud min ket tá mo gat ni.

Ezért az Ön, Önök se gít sé gét, tá mo ga tá sát sze -
ret nénk kér ni:

Bank szám la szá munk: 11742214 – 20006606

Anya gi hely ze tük höz mér ten kér jük, le gyenek
se gít sé günk re és tá mo gas sanak ben nün ket. Egye -
sü le tünk a köz hasz nú sá ga ré vén jo go sult iga zo lás
ki adá sá ra, mely alap ján Önt, Önö ket adó ked vez -

mény il le ti meg. Vár juk idén is az Önök adó já nak
1%-os fel aján lá sát! Ké rés re pos tai csek ket is tu -
dunk biz to sí ta ni.

Hogy rá lá tá suk le gyen a mun kánk ra, be szá mol -
nánk még egyéb pá lyá za ta ink ról, 2012-es le he tő -
sé ge ink ről. Már el nyert pá lyá za tunk van az Apaji
Tó part re kul ti vá ci ó já ra, mely nek so rán a Kis kun -
sá gi Nem ze ti Park te rü le tén hely re áll egy vi zes
élő hely a társ köz sé günk ben, il let ve ki ala kul egy
tan ös vény és szép park. Be nyúj tás ra ke rült, az
előbí rá la ton már át ment, vég le ges dön tés re vár:

Kis her ceg Gye rek ház fű tés kor sze rű sí té sé hez a
nap kol lek to ros rend szer ki épí té sé re pá lyá zunk,
mely nek meg va ló su lá sa ese tén még ha té ko nyab -
ban és költ ségkí mé lőbb mó don tud nánk ezt az
in téz ményt mű köd tet ni. Va la mint a kör nye zet vé -
de lem és a kör nye zettu da tos ne ve lés te rü le tén lép -
het nénk na gyot.

Hang- és fény tech ni kai esz kö zök be szer zé sé hez
nyúj tot tunk be tá mo ga tá si ké rel met, mely nek se -
gít sé gé vel Egye sü le tünk, a Gye rek ház, az Irin gó
és más kul tu rá lis for má ci ók szá má ra is biz to sí tott
len ne egy mo bil hang tech ni ka a prog ra mok za -
var ta lan és mi nő sé gi le bo nyo lí tá sa ér de ké ben.

Pe tő fi ha son más, al te re gó ren dez vény so ro zat ra
pá lyáz tunk a LEADER ke re té ben, mely nek meg -
va ló su lá sa ese tén köz sé günk ben egy új kul tu rá lis
és ven dég csa lo ga tó, be vé telt nö ve lő prog ram so -
ro zat va ló sul na meg 2012 szep tem be ré ben. Ami a

ké sőb biek ben akár or szá gos fesz ti vál lá is vál -
hat. Bí zunk ab ban, hogy 2012-ben is lesz nek
olyan pá lyá za ti le he tő sé gek, me lye ken jó esél  lyel
in dul ha tunk, és ezál tal a dömsödiek szá má ra va -
la mi új és jó dol got tu dunk kö zö sen lét re hoz ni.

Már ed dig is so kan se gí tet ték anya gi ak kal,
mun ká juk kal és öt le te ik kel Egye sü le tün ket, amit
ez úton is kö szö nünk! Az Ön kor mány zat, az Önök
és tá mo ga tó ink, Egye sü le tünk tag ja i nak se gít sé ge
nél kül nem tud tunk vol na el jut ni idá ig.  A fen ti ek
alap ján úgy érez zük, jó úton já runk, de se gít -
ség re van szük sé günk.

Hang sú lyoz ni sze ret nénk, hogy ez nem csak
pénz le het. Ha úgy ér zi, bár mi ben tud na se gí te ni
ne künk, ak kor kér jük je lez ze Egye sü le tünk tag jai,
ve ze tő sé ge fe lé. Ko ro na Sán dor e-ma il cím: sko-
rona@citromail.hu, tel.: 70-708-5553,  Zsi ba Sán-
dorné e-ma il cím: zsibane@invitel.hu, tel.: 30-
684-3747, Tarr Istvánné, Fe hér Lászlóné, Ba la ton
Mag dol na, Zilling Christian, Bá nyai Mihályné, Is -
pán Ignácné, Szűcs Imréné, Bá bel And rea, Ba -
denczki Csil la, Zilling Ka ta lin, Ko ro na Sándorné,
Bá bel Lászlóné, Bajnóczi An na má ria, He ge dűs
Bá nyai And rea, Fa ra gó Bálintné, Koronáné Sza -
ba dos Te ré zia  vagy a Pe tő fi Mú ze um pos talá dá já -
ban is te het nek üze ne tet, vagy a 2344 Dömsöd, Pf.
42 cím re is ír hat nak.

Bíz va meg ér té sük ben és se gí te ni aka rá suk ban
is mé tel ten min den jót kí vá nunk.

„Még 1000 év  Dömsödért” Egye sü let
Köz hasz nú Szer ve zet

Tisztelt Dömsödiek!

Tisz telt Dömsödiek!ADabi Ját szó tér és Pi he -
nőpark 2012. ta va szi par ko sí tá si mun ká la ta i -
hoz vár juk a fe les le ges nö vé nye ik fel aján lá sát, il -
let ve nö vé nyi tá mo ga tá su kat. Tisz telt fel aján lók,
ilyen növényeket ültethetünk a Dabi Ját szó tér és
Pi he nőpark ba! Kér jük, a fel aján lá sokat a „Még
1000 év Dömsödért” ve ze tő sé gi tag ja i nál te -
gyék meg: Fehér Lászlóné, Tarr Istvánné, Is pán
Ignácné, Ba la ton Magdolna, Zilling Christian,
Bányai Mihályné, Badenczki Csilla, Zsiba Sán-
dorné, Szűcs Imréné, Ko rona Sándor, vagy a
Dömsöd, Pf. 42 cím re küld jék el, eset leg a Pe tő fi
Mú ze um pos ta lá dá já ba dob ják be, vagy face -
bookon és iwiw-en is megtehetik. Előre is kö -
szön jük tá mo ga tá su kat, fel aján lá sa i kat.
Lom bos fák:
Nyír – Betula pendula
Gyer tyán – Carpinus betulus
Mezei juhar –Acer campestre
Japán juhar –Acer palmatum
Korai juhar –Acer platanoides
Hegyi juhar –Acer pseudoplatanus
Szivarfa – Catalpa bignonioides
Nyugati ostorfa – Celtis occidentalis
Platán – Platanus x hispanica
Kislevelű hárs – Tilia cordata
Nagylevelű hárs – Tilia platyphyllos
Ezüsthárs – Tilia tomentosa
Krími hárs – Tilia x euchlora

Turkesztáni szil – Ulmus pumila var. arborea
Bükk – Fagus sylvatica
Magas kőris – Fraxinus excelsior
Virágos kőris – Fraxinus ornus
Csörgőfa – Koelreuteria paniculata
Platán – Platanus x hispanica
Cserjék:
Viráglonc – Kolkwitzia amabilis
Levendula – Lavandula angustifolia
Jezsámen – Philadelphus coronarius
Cserjés pimpó – Potentilla fruticosa
Babarózsa – Prunus triloba ’Multiplex’
Hószirom – Rhodotypos scandens
Csigolyafűz – Salix purpurea ’Gracilis’
Cipruska – Santolina chamaecyparissus
Fanyarka –Amelanchier canadensis
Nyári orgona – Budlleia davidii
Fehér som és fajtái – Cornus alba fajtái
Gyöngyvirágcserje – Deutzia gracilis, scabra,

x rosea
Mályvacserje – Hibiscus syriacus
Orbáncfű – Hypericum calycinum, patulum
Boglárkacserje – Kerria japonica
Tollasvessző – Sorbaria sorbifolia
Gyöngyvessző fajok – Spiraea arguta,

x billardii stb.
Májusi orgona – Syringa vulgaris
Tamariska – Tamarix tetrandra
Rózsalonc fajok – Weigela fajok

Dabi Játszótér és Pihenõpark
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Tisz telt Dömsödiek szí -
ves fi gyel mé be ajánl va

Dabi Ját szó tér és Pi he nõ -
park hasz ná la ti rend 

(Dömsöd, Dunavecsei u.)

– A ját szó té ren el he lye zett esz kö zök, já té kok
kö zül a baby hin tá kat 3 éves ko rig, a töb bi hin -
tát 14 éves ko rig le het hasz nál ni.

– A ját szó te ret és a BMX-pá lyát min den ki ki zá -
ró lag a sa ját, il let ve a szü lő vagy a szü lői fel -
ügye le ti jo got gya kor ló fel nőtt fe le lős sé gé re
hasz nál hat ja!

– A ját szó tér min den esz kö zét óv ni és vé de ni
kell, és ki zá ró lag a ren del te té se sze rin ti cél ra
hasz nál ha tó a kor osz tály nak meg fe le lő en!

– A ját szó té ri esz kö zök, be ren de zé sek és a nö -
vény zet ron gá lá sa ti los!

– Meg hi bá so dá so kat ha la dék ta la nul je len te ni
kell a pol gár mes te ri hi va tal ban!

– A ját szó tér tisz ta sá gá nak fenn tar tá sa kö te le ző:
sze me tet el dob ni ti los, min den hul la dé kot a
hul la dék gyűj tő edé nyek ben kell el he lyez ni!

– Ál la tot a ját szó tér te rü le té re be vin ni ti los!
– A ját szó tér te rü le tén do há nyoz ni ti los!
– A ját szó tér és a BMX te rü le tén, il let ve an nak

kör nye ze té ben al ko holt, bó dí tó sze re ket fo -
gyasz ta ni ti los!

– A ját szó tér hasz ná lói ma guk vagy tör vé nyes
kép vi se lő ik ál tal fe lel nek a sza bá lyok meg tar tá -
sá ért, az esz kö zö ket, be ren de zé se ket ron gá lók
anya gi fe le lős ség gel tar toz nak az oko zott ká rért.

– A ját szó tér re üve get, sé rü lést, il let ve bal ese tet
oko zó tár gyat be vin ni ti los!

– A ját szó té ren és a BMX-pá lyán sö té te dés után
tar tóz kod ni ti los! Ti los min den olyan ma ga -
tar tás, ami má sok nyu gal mát za var ja vagy za -
var hat ja.

BMX-pá lya sza bá lyai:
Fő a biz ton ság és az óva tos ság!
A pá lyát  in gyen hasz nál hat ják.
A pá lyán vé dő fel sze re lés hasz ná la ta kö te le ző!
A pá lyát 18 éven alu li fi a ta lok csak szü lői be le -
egye zés sel hasz nál hat ják.
A pá lya egész te rü le tén TI LOS az al ko hol és
egyéb bó dí tó  sze rek fo gyasz tá sa!
A pá lyán sze me tel ni TI LOS!
Az ele me ket min den ki sa ját fe le lős sé gé re hasz -
nál hat ja.

A „Még 1000 év Dömsödért” Egye sü let Köz -
hasz nú Szer ve zet ké ri a fen ti ek be tar tá sát a Dabi
Ját szó tér és Pi he nőpark hasz ná la ta kor.

A ját szó tér te rül tén a ké sőb bi ek ben még fel ál -
lí tás ra ke rül 2 db fűz kuny hó, egy Élet fa, va la -
mint a par ko sí tás 2012 ta va szán a vég le ges át -
adás előtt, ami hez már kér tük és kér jük a fel -
aján lá so kat.

Re mél he tő leg min den ki leg na gyobb meg elé -
ge dé sé re fog szol gál ni hos  szú tá von ez a kö zös -
sé gi tér.

A Dabi Játszótér és Pihenőpark Dömsöd, Dunavecsei úton, 2011 decemberének
közepére készül el részlegesen, a végleges átadás 2012. március-április hónapban.

Addig is mindenki a saját felelősségére, a legnagyobb óvatosság és odafigyelés
mellett használhatja. Kérünk mindenkit, hogy óvja és védje a játék és park elemek

épségét, ügyeljenek a tisztaságra. 

Év vége a Kisherceg Gyerekházban
Az adventi készülődés az első adventet követően folytatódott karácsonyfadíszek készítésével

és bejglisütéssel, miközben elérkezett a Mikulás-várás ideje is. December 06-án a gyerekek nagy
izgalommal várták a Nagyszakállút, aki teli puttonyával a Gyerekházba is megérkezett, és néhány
elismerő szó után kiosztotta a gyümölccsel és némi édességgel telt csomagokat.

Mire a Mikulás hazaért Lappföldre és már egy pohár tejjel a kezében a kandallója mellett hin-
taszékben pihente fáradalmait, a Jézuska december 19-én elküldte hozzánk karácsonyfáját, amit a
gyerekek és szülők által készített díszekkel közösen díszítettünk fel. Karácsonyra a fa megtelt
szebbnél szebb díszekkel. A december 22-én megtartott ünnep alkalmából énekelve jártuk körül a
fát, ami alatt ott díszelegtek a rendszeresen járó gyerekek apró ajándékai kis édesség és egy róluk
készült fotó formájában.

A 2011-es év utolsó munkanapján – december 30-án – búcsúztunk az óévtől zenével, tánccal, a
szülők alkoholmentes pezsgővel, a gyerekek pedig újévi dudával.

2012-ben új, érdekes programokkal várjuk a családokat, mint például a március 31-ére, szom-
batra tervezett batyubál, vagy a februárban várható farsangi programsorozat. 

Mindenkinek Sikeres, Boldog
Új Évet Kívánunk!

A Gyerekház csapata



„Jákób fia volt Jó zsef, an nak a Má ri á -
nak a fér je, aki től Jé zus szü le tett, akit
Krisz tus nak ne vez nek. Ös  sze sen te hát Áb -
ra hám tól Dá vi dig ti zen négy nem ze dék,
Dá  vid tól a ba bi lo ni fog ság ba vi te lig is ti -
zen négy nem ze dék, a ba bi lo ni fog ság ba vi -
tel től Krisz tu sig szin tén ti zen négy nem ze -
dék. Jé zus Krisz tus szü le té se pe dig így tör -
tént. Any ja, Má ria je gye se volt Jó zsef nek,
de mi e lőtt egy be kel tek vol na, ki tűnt, hogy
ál dott ál la pot ban van a Szent lé lek től.” 

/ Má té evan gé li u ma 1. rész 16-18. ver sek /

Ked ves Test vé re im, min de nekelőtt Is ten től
gaz da gon meg ál dott, bol dog új  évet kí vá nok
min den ki nek. 

Az új év vel kap cso lat ban ren ge teg ne héz -
ség ről be szél nek, és biz to san úgy lesz, ahogy
a 367. di csé re tünk ben éne kel jük, mi sze rint
„új pró ba és új küz de lem” vár ránk. A ne künk
adott idő azon ban nem csak pró ba, ha nem
min dig gaz dag le he tő ség is ar ra, hogy az örök
éle tet el fo gad juk, az örök élet re fel ké szül -
jünk.

A 2012-es év vel kap cso lat ban so kan ma ga -
biz to san ki je len tet ték azt, hogy eb ben az év -
ben sem mi jó nem vár ha tó. En gem ko ráb ban
sok szor fá rasz tott már az em be rek ma ga biz -
tos op ti miz mu sa a jö vő te kin te té ben. Most ez
a ma ga biz tos pes  szi miz mus fá raszt. Sze rin -
tem a jö vő az em ber szá má ra min dig kér dés,
a jö vő min dig nyi tott! A jö vőt nem sza bad
csak egy ol dal ról, ké nyel mi vagy anya gi vá -
ra ko zá sok ból szem lél ni! A jö vő sem mi fé le
egy ol da lú sá got, sem mi fé le em be ri ma ga biz -
tos sá got nem tűr. A jö vő nek ugyan is ket tős
ter mé sze te van: ma gá ban fog lal ja a meg szo -
kott, föl di, ki kö vet kez tet he tő élet fo lya ma to -
kat, de a vá rat lan men  nyei ha tá so kat is. 

Fel ol va sott igénk a jö vő kez de té ről szól, az
Úr Jé zus el jö ve te lé ről. Na gyon rész le te sen le -
ír egy tör té nel mi fo lya ma tot, amely az élet to -
vább adá sát szol gál ta, de bi zony sá got tesz egy
men  nyei cso dá ról is, amely hez ha son ló még
nem tör tént, és nem is fog tör tén ni. Mind ket tő
ré sze a jö vő nek. Mind ket tőt vizs gál ni kell ah -
hoz, hogy fel ké szül tek le gyünk ar ra, ami tör -
tén ni fog. Vé gig hall gat tuk a hosszú nem zet -
ség táb lá za tot és hal lot tuk a bi zony ság té telt a
men  nyei cso da pil la na tá ról, ke res sük, hát mit
üzen ez most ne künk a jö vő tit ká ról.

1. Elő ször is igénk üze ne te az, hogy az éle -
tet szol gá ló, jö vőt biz to sí tó fo lya ma tok és a
jö vőt je len tő cso da egy aránt az Is ten ke zé ben
van. Is ten ke gyel mé vel és ne ve lő íté le te i vel
ura a tör té ne lem nek és sza bad ura a sem mi -
hez sem ha son lít ha tó cso dák nak. Re for má tus

ke resz tyén ként vall juk azt, hogy „men  nyei
Atyám nak aka ra ta nél kül egy haj szál sem es -
het le a fe jem ről, sőt min den az én üd vös sé -
gem re kell hogy szol gál jon.” Ér de kes és
hasz nos az, ha vizs gál juk a gaz da sá gi, né pe -
se dé si, po li ti kai fo lya ma to kat. Fon tos te vé -
keny ség ez, de ke vés, ha Is ten nel nem szá mo -
lunk. Fon tos az, hogy jó za nul ké tel ked ve a
lát sza tok mö gé kér dez zünk, ke res ve a rej tet -
tebb ös  sze füg gé se ket, sőt a le het sé ges ösz  -
sze es kü vé se ket. Fon tos ez, de üres pót cse lek -
vés, ha Is tent nem ke res sük, ha az Is ten nel és
az Ő sza vá val nem tö rek szünk élő kap cso lat -
ra. Az Is tent azon ban csak az alá za tos em ber
is mer he ti meg. A 2012-es esz ten dő ben ve zes -
sen min ket Is ten ab ban a fel is me rés ben, hogy
ne künk nem em be ri vagy po li ti kai, gaz da sá gi
ha tal mak előtt kell alá za tos kod nunk, ha nem
az élő Is ten előtt meg aláz kod nunk. Aki így
meg aláz za ma gát Is ten előtt, azt ma ga Is ten
eme li fel és őr zi meg.

2. Má sod szor igénk üze ne te az, hogy Is ten
a ben ne bí zók szá má ra re mény tel jes tör té nel -
mi foly ta tást ké szít. Má té evan gé lis ta há rom -
szor 14 nem ze dék ről ír. Ez kb. 1700 év. Az Úr
ke gyel mes ter vei sze rint ve ze ti a tör té nel met.

A kez det nél meg szó lít egy öreg, mag ta lan,
hi té ben ma gá nyos em bert, Áb ra há mot. Ez az
em ber bí zik az Úr ban, Is ten tör vé nyes utó dot,
or szá got és ál dást ígér ne ki. A le he tet len kö -
rül mé nyek kö zött el kez dő dik az ígé re tek
meg va ló su lá sa. Csa lád dá lesz az egyes em -
ber, a csa lád pe dig nép pé. Mind ez sok baj jal
és bűn nel, ide gen, ne héz, el len sé ges kör nye -
zet ben va ló sul meg, de Is ten ke zé ben van a
tör té ne tük. Dá vid ál tal már íze lí tőt kap nak az
ígé re tek vég ső be tel je se dé sé ből. Ez után el bi -
za ko dot tá let tek. Is ten er köl csi szem pont ból
is meg va ló sít ja ígé re te it, ezért a ba bi ló ni ai
ka taszt ró fá val ne ve li né pét. A mély ség ben
foly ta tó dik a nem ze dé kek éle te. A ki rá lyi csa -
lád ból szár ma zó Jó zsef és Má ria már egy sze -
rű, ki szol gál ta tott em be rek. A mély ség ben
foly ta tó dik a nem ze dé kek éle te, de foly ta tó -
dik. Is ten a tör té nel mi fo lya ma tok ura, és
ezért a meg pró bált nem ze dé kek re mény ség -
gel vál lal ják a foly ta tást, a csa lá dot, a hi tet és
a ha gyo mányt.

Ked ves Test vé re im, a jö vőnk tör té nel mi
fo lya ma tok ré sze. Tör té ne tünk, el ső sor ban
bű ne ink mi att, nagy mély sé ge ket jár hat meg.
A kér dés az, hogy Is ten irán ti bi za lom mal
vál lal juk-e még is a hit és az élet, a re mény ség
to vább adá sá nak szol gá la tát a most el kez dő dő
év ben. Ke res sük te hát a 2012-es esz ten dő ben
is az élő Is ten ne künk szó ló ígé re te it és bíz -
zunk azok ban.

3. A jö vő re vo nat ko zó leg na gyobb bíz ta -
tás azon ban nem az Is ten től ka pott tör té nel mi
fo lya ma tok ban van. A jö vő nem csak foly ta tá -
sa a múlt nak és je len nek, ha nem több en nél.
Az em ber szá má ra el ké szí tett jö vő az Is ten
em ber ré lett Fi á ban van. Új te rem tés kez dő -
dött az élet Ura ál tal. Is ten el küld te az Ő Fi át,
hogy él jünk ál ta la. Men  nyei cso da ál tal a te -
rem tő Ige tes tté lett. Má té evan gé lis ta né hány
mon dat tal ké sőbb le ír ja azt, hogy mit je lent
Jé zus Krisz tus az em be rek szá má ra. Ő a Sza -
ba dí tó, aki meg sza ba dít ja né pét bű ne ik ből, és
Ő az, aki ál tal élő és köz vet len kap cso lat ban
él he tünk Is ten nel. 

Jé zus Krisz tus ban a jö vő az örök éle tet je -
len ti. Ez a cso da az, ami nem egy sze rű foly ta -
tá sa a föl di élet nek, ha nem egé szen más mi -
nő ség. 

So kan gon dol nak idén a vi lág vé gé re. Mi
ke resz tyé nek, ha a tá vol ba te kin tünk, nem a
vi lág vé gé vel fog lal ko zunk, ha nem az új ég és
új föld el jö ve te lé vel. A mi jö vő re né ző re -
mény sé günk túl mu tat a vi lág vé gén és a ha lá -
lon is. Vall juk, hogy Jé zus Krisz tus szü le té se,
éle te, ha lá la, fel tá ma dá sa, ural ko dá sa fel tar -
tóz tat ha tat lan cso dá kat va ló sít meg eb ben az
év ben is.

Az idei ja nu ár ra so kan fel ad ták a re mény -
ség ke re sé sét. Fel ad ták, ta lán azért mert rossz
he lyen ke res ték. A jö vőt Is ten nél kell ke res ni.
Ott meg ta lál ha tó min den ke re ső lé lek szá má -
ra, a fé lel me tes nek mon dott 2012-es év ben is.
Ámen.

/ Ba logh Lász ló Le ven te – 
dabi új évi ige hir de tés /
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Keresztyén élet
A jövõ helye

Imahét a Krisztus-
hívõk egységéért

Egyetemes Imahét dömsödi
alkalmai 

2012. január 16. hétfő 17 óra
Baptista Imaház

2012. január 17. kedd 17 óra
Baptista Imaház

2012. január 18. szerda 17 óra
Dabi Református Templom

2012. január 19. csütörtök 17 óra
Dömsödi Református Gyülekezeti Ház

2012. január 20. péntek 17 óra
Dömsödi Református Gyülekezeti Ház

Minden kedves Testvérünket szeretettel
hívunk és várunk az alkalmakra!
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2010-ben egy mű em lék jel le gű – Pe tő fi szü le i nek há za – épü let fel újí -
tá sá nak örül he tett te le pü lé sünk, 2011-ben egy mű em lék rész le ges hely re -
ál lí tá sá nak.

A Dömsödi Re for má tus Temp lom tel jes fel újí tá sa több éve el kez dő -
dött, és kö ze lít ve az ere de ti ál la pot vis  sza ál lí tá sa fe lé, vár ha tó an fo lya ma -
to san to vább is tart. Re mél jük, mi nél előbb el ké szül, hogy ré gi, ere de ti
meg je le né sé ben ékes ked jen te le pü lé sünk fő épü le te ként.    

A ko ráb bi évek ben rész le ges fel újí tás ra ke rült sor a temp lom bel ső
terében, a kül ső hom lok za ti va ko lat fel újí tá sá hoz elő ké szü le ti mun ka ként
az át ned ve se dett, kor ro dá ló dott va ko lat szer ke zet 3 m ma gas ság ban lett le -
ver ve, a fa la kat ká ro sí tó ta laj ned ves ség tá vol tar tá sá ra, il let ve el ve ze té sé re
szi vár gó rend szer ké szült. Ami szem lé lő szá má ra is lát ha tó volt, hogy a to -
rony épü let rész te tő szer ke ze te és fel ső hom lok za ta fel újí tás ra ke rült.

Az Egy ház köz ség cél ja az, hogy a te le pü lés leg ne ve ze te sebb épít mé -
nyét ne csak ren del te tés sze rű en  le hes sen hasz nál ni, ha nem az kül ső-bel ső
meg je le né sé ben mél tón köz ve tít se azo kat az in for má ci ó kat, me lyek re
egy temp lom, ma ra dan dó ér ték hi va tott.

A cél meg va ló sí tás’ ban leg főbb sze re pet a Dömsöd-Nagytemplomi
Re for má tus Egy ház köz ség vál lal ta Sza bó Pé ter Lel kész Úr köz re mű kö -
dé sé vel. Min den rész fo lya mat el ha tá ro zá sá tól a ki vi te le zé séig ál do za tos
se gít sé gük kel tá mo gat ták ed dig is a ki tű zött cél ered mé nyes sé gét.  

Egyik leg fon to sabb, meg ha tá ro zó tény, hogy a temp lom mű em lék. A
mű em lék épü le ten és kör nye ze té ben bár mi ne mű mun ká la tok el vég zé sé -
hez elő ze te sen a min den ko ri, mű em lék vé de lem re lét re ho zott hi va tal elő -
ze tes en ge dé lye szük sé ges. En nek meg fe le lő en a  temp lom hom lok zat
rész le ges fel újí tá sát a Pest Me gyei Kor mány hi va tal Kul tu rá lis Örök ség -
vé del mi Iro dá ja – mint épí tés ügyi ha tó ság – ál tal 450/1114/1/2011 ik ta tó -
szá mon ki adott jog erős épí té si en ge délynek, en ge dé lye zé si ter vek nek,
mű sza ki le írás nak meg fe le lő en kel lett el vé gez ni. 

A temp lom jel lem ző épí té sze ti, épí té si hi vat ko zá sa it, egyéb ada ta it az
írás ban nem rög zí te ném, mert az már min den ki szá má ra is me re tes,

mond hat nám köz tu -
dott, de ha nem, ak -
kor azok a te le pü lé -
sen is ta lál ha tó szá -
mos for rás ban, ku ta -
tá si anyag ban, nyil   -
ván tar tás ban fe llel -
he tők. 

A ked ves ol va sót
ar ról tá jé koz tat nám,
hogy a lát szó lag
egy sze rű nek tű nő

fel újí tá si mun ká la tok mö gött mi lyen fo lya ma tok zaj lot tak an nak ér de ké -
ben , hogy a vég ered mény min den ki meg elé ge dé sé re szol gál jon.    

Az épít te tő fel is mer ve a meg va ló sí tás szük sé ges sé gét és to vábbgon -
dol va an nak je len tő sé gét fel vál lal ta, hogy a fel újí tás ki vi te le zés re ke rül -
jön. Mai gaz da sá gi kör nye zet ben nem kön  nyű ilyen dön tést hoz ni. Az
egy ház kö zös ség ön ma ga nem vál lal ha tott sze re pet a ki vi te le zés ben ezért
a tu laj do no si sze re pét meg tar tva se gí tő ket ke re sett meg. Ter mé sze te sen a
részt ve vők fel ku ta tá sa, fel ada tok ko or di ná lá sa, el len őr zé se, fe le lős dön té -
sek meg ho za ta la nem egy sze rű fel adat.

Az en ge dé lyek meg szer zé sé hez ter vek re volt szük ség. Az en ge dé lyek
meg adá sá nál kü lön bö ző fel té te lek, ki kö té sek sze re pel tek azért, mert a
mű em lék fo ko zott oda fi gye lést kí ván. A ki vi te le zés so rán több szö ri
egyez te tés re ke rült sor a Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Iro dá val, akik fo lya -
ma to san el len őriz ték az épít ke zést. Szatmáriné Mihucz Il di kó mű em lék
fel ügye lő amel lett, hogy ér vé nye sí tet te ha tó sá gi jog kör ét, in kább  se gí tő -
kész sé gé ről biz to sí tot ta  az épít te tőt. A ki vi te le zés nél nagy se gít ség volt
el len őr ző je len lé te, mi vel szak ta ná csa i val (nem a ha tó sá gi nyel ve zet ben
hasz ná la tos uta sí tá sok, ha nem em be ri nyel ve zet nek meg fe le lő se gít ség -
nyúj tás a jó cél el éré se ér de ké ben) gör dü lé ke nyeb bé, magabiztossabbá
tet te a ki vi te le zést.  Érez he tő volt az épít mény ki vé te les fon tos sá ga.

Az egy ház köz ség nek se gít sé get nyúj tott az Eu ró pai Me ző gaz da sá gi Vi -
dék fej lesz té si Alap ból nyúj tan dó, a vi dé ki örök ség meg őr zé sé hez igény be ve -
he tő tá mo ga tás el nye ré se. Eh hez pá lyá za tot kel lett be nyúj ta ni, ami hez szak ér -
tő pá lyá zat író, le bo nyo lí tó volt szük sé ges, aki ered mé nye sen vég zi mun ká ját.

A ki vi te le zés re az egy ház köz ség meg hí vá sos pá lyá za tán 4 ki vi te le ző
adott ár aján la tot.

A min den szem pont ból meg fe le lő pá lyá za ta Nálhi Elek dömsödi vál -
lal ko zó nak volt, aki vel a Re for má tus Egy ház köz ség ki vi te le zé si szer ző -
dést kö tött, majd a GRAFORM F.2 Ter ve ző és Szol gál ta tó Kft.-t bíz ta
meg a mun ká la tok mű sza ki el len őr zé sé vel,  szint mé ré si rajz ké szí té sé vel.

A ki vi te le ző a mun ká la to kat 2011. jú li us ban kezd te meg. El ső ként a
meg lé vő va ko lat lan ve gyes (tég la és kő) fa la zat hom lok za ti fe lü le te i nek
tisz tí tá sát, fa la za ti hi á nyos sá gok pót lá sát, ká ros só tar ta lom el tá vo lí tá sát,
fu gák ki ka pa rá sát 2-3 cm mé lyen, por ta la ní tást vé gez te el. Az elő ké szí tő
mun ká la to kat kö vet te a va ko lás. A va ko lás is  több sza kasz ban zaj lott a
meg fe le lő tech no ló gi ai elő írá sok be tar tá sá val. A  spe ci á lis va ko lat a fa la -
zat re la tív ned ves ség tar tal mát gőz alak ban el pá ro log tat ja, ami vel ja vít ja a
va ko lat fagy ál ló sá gát, ugyan ak kor a va ko lat át en ge di a víz pá rát, lé leg ző
fa lat hoz lét re. A va ko lat mi nő sé ge 30-50 év vel meg hos  szab bít ja a fel újí -
tá si cik lu so kat, meg szün te ti a szi ge te lé si hi bá kat. Ma gas ce ment ada go lá -
sú, ún. misunglábazaton is re pe de zés-men tes sé get nyújt, mi vel az 1-120
mik ro mé ter át mé rő jű ka pil lá ris csö vecs kék meg ta gol ják a tér fo ga tot, je -

Egy megvalósítás tapasztalatai II.
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len ték te len szi lárd ság vesz tés mel lett. A meg fe le lő vas ta gon va kolt fal
nem fol to so dik (vas tag ság : pá ra tá ro ló ké pes ség).

Alap va ko lat fel hor dá sa 3-4 cm vas tag ság ban tör tént. Mi nél dur vább a
si mí tás, an nál na gyobb a pá rol gá si ha tás fok, ami a fal szel lő ző ké pes sé gé -
nek ja ví tá sa ér de ké ben fon tos. 

A ki vi te le zés nél ügyel ni kel lett ar ra, hogy az új és ré gi va ko lat ta lál ko -
zá sá nál ne vagy alig ész re ve he tő sík el té rés mu tat koz zon, mi vel a vizs gá -
ló dó te kin tet ér zé keny ezek re a je len sé gek re. Min den mun ka fo lya ma tot
fo ko zott fi gye lem mel kel lett vé gez ni il let ve el len őriz ni, mert csak jó ala -
pok ra le he tett a fe lü le ti meg je le nést biz to sí tó fes tést el vé gez ni.  

A hom lok zat fe lü let ke ze lé se ugyan csak spe ci á lis fes ték kel és fes tés sel
volt le het sé ges. A színki vá lasz tás is több me net ben tör tént, ter mé sze te sen
egyez tet ve a meg ren de lő vel és a ha tó ság gal. A szí nek al kal ma zá sát nagy -
mér ték ben be fo lyá sol ta az épü let jel le ge, ün ne pé lyes meg je le né se.  

A fes tés nél fel té tel volt, hogy a szín iga zod jon a már meg lé vő meg ma -
ra dó szí ne zés hez (a fe hér nek is szám ta lan ár nya la ta van), a ré gi, más tí pu -
sú fes tés nek vi sel nie, hor doz nia kell az  új fes tést, és ezek mel lett meg fe le -
lő fe dő ké pes sé gű nek és pá raát eresz tő -ké pes sé gű nek kell len nie.

Hét fes ték-elő ál lí tó, -for gal ma zó cég meg ke re sé se és vizs gá la ta után
ke rült ki vá lasz tás ra a Keimfarben Gesellschaft m.b.H. Ma gyar or szá gi Fi -
ók te le pe. A me cha ni ka i lag elő ké szí tett fal fe lü le tet – ré gi fes ték, va ko lat
csi szo lá sa, por ta la ní tá sa – 3 ré te gű fes tés sel le he tett felületkezelni. A
KEIM Contact-Plus tapadóhidat ké pez jól  ta pa dó, ré gi mű anyag-kö té sű
be vo nat okon a to váb bi KEIM disz per zi ós-szi li kát fes té kek alá, és ezt ak -
kor és ott cél sze rű al kal maz ni, ahol a ré gi szer ves be vo na tok kör nye zet ter -
he lés vagy egyéb okok mi att nem tá vo lít ha tó ak el (ma rat ha tó ak le). Ás vá -
nyi alap fe lü le te ken vagy szer ves be vo nat okon el tö mí ti a max. 0,5 mm-es
re pe dé se ket és ki egyen lí ti a fe lü let struk tu rá lis kü lönb sé ge it.

A KEIM Granital min den faj ta ás vá nyi alap fe lü let re fel hord ha tó. Al kal -
maz ha tó ré gi épü le tek fel újí tá sá nál és új épü le tek ki vi te le zé sé nél is. A
KEIM Granital egy bi zo nyí tott, hos  szú élet tar ta mú szi li kát bá zi sú hom -
lok zat fes ték mo di fi kált ká li um szi li kát kö tő anyag gal. Ki vá ló fe dő ké pes -
ség gel ren del ke zik, sár gu lásmen tes, és ki zá ró lag ab szo lút fény ál ló szer -

vet len pig -
m e n  t e  k e t
tar tal maz.
Meg vé di az
alap fe lü le -
te ket az erős
i d ő  j á  r á  s i
igény be vé -
te lek től, kü -
lö nö sen sa -
vas lég kör -
ben.

A fes tés -
hez hasz nált

hí gí tó és ala po zó, a KEIM Special-Fixativ old ha tat la nul ki kö ve se dik az
alj zat tal, ki vá ló pá ra át eresz tő, ki vá ló idő já rás ál ló és nem ég he tő. Föbb jel -
lem zői: idő já rás ál ló, nem ké pez film ré te get, na gyon jó pá ra át eresz tő, ab -
szo lút UV-álló, gom ba- és pe nész ál ló, ol dó szer ál ló, kör nye zet ba rát.

A temp lom hom lok za tá nak egyik lé nye ges ele me az aj tók kö rü li kő -
bur ko la tok. Ezek is rend kí vül rossz ál la pot ban vol tak. Az épí té si en ge -
dély ben kü lön ki tért a ha tó ság ezek nek a szak sze rű fel újí tá sá nak szük sé -
ges sé gé re. Az egy ház köz ség en nek fi gye lem bevé te lé vel bíz ta meg
Szerényi Pé ter kő res ta u rá tort  a mun ká la tok el vég zé sé re. Mun ká ját nem
csak az aj tók kő ke re te i nek res ta u rá lá sá ért di csér het jük, ha nem a ko ráb bi
idők ben be ton ból ké szült kü szö bök ki cse ré lé se időt ál ló kő bur ko lat ra is az
Ő ja vas la ta  volt, amely szer ke ze ti meg ol dás ter mé sze te sen meg fe le lőb -
ben il lesz ke dik a temp lom  szel le mi sé gé hez.

Ha son ló kép pen kü lön fi gyel met kel lett for dí ta ni a tér bur ko la tok ki ala -
kí tá sá ra. A be já ra tok meg kö ze lí té sé re tö re de zett, meg sül  lyedt be ton fe lü -
le tek szol gál tak. A temp lom kör nye ze té hez nem lett vol na mél tó a kü lön -
bö ző min tá za tú, for má jú be ton koc ka kő. Mű em lék fel ügye lő vel tör tént
egyez te tés nek meg fe le lő en olyan tér kő bur ko lat ké szült, ami meg fe le lő en
il lesz ke dik a temp lom épí té sze ti ki ala kí tá sá hoz. 

Az elő ze tes terv sze rint az épü let kö rül be ton anya gú jár da ké szült vol -
na. Ez a meg ol dás nem volt meg fe le lő, egy részt mert a fel csa pó dó csa pa -
dék vi ze se dést oko zott vol na a fa la kon, más részt esz té ti kai, il lesz ke dé si
okai is vol tak. Meg ol dás ként fo gad ta el min den részt ve vő a ka vics te rí tést,
ami a fel me rült igé nye ket ked ve ző en elé gí ti ki.

Vé gül a temp lom kert ren de zé se is meg tör tént. Az épü let köz vet len kör -
nye ze té ben ta lál ha tó te rep szin tet úgy kel lett ala kí ta ni, hogy a csa pa dék víz
az épü let től mi nél job ban el tá vo lod jon a fa lak vé del me ér de ké ben. A ke -

vés bé ér té kes fák ki vá gás ra ke rül tek, és re mél he tő leg ta vasz ra a kert új
for má já ban, új nö vé nyek kel fog ki tel je sed ni.

A kert ha tá ro lá sá ra épült ke rí tés is fel újí tás ra ke rült, mely hez az egy -
ház kö zös ség óri á si se gít sé get nyúj tott.

Mint ko ráb ban a Pe tő fi szü le i nek há za fel újí tá sá nál, na gyon jó vé le -
mény ala kult ki a meg va ló sí tás ról. Min den részt ve vő ked ve ző, épí tő jel le -
gű hoz zá ál lá sa hoz ta meg a mi nő sé gi ered ményt. Örö möm re szol gált,
hogy a fő vál lal ko zó he lyi il le tő sé gű volt, va la mint szá mom ra az vált új ra
vi lá gos sá, hogy egy meg va ló sí tás si ke res sé ge leg na gyobb mér ték ben az
épít te tő hoz zá ér té sén, meg ér té sén mú lik.  

A  Dömsöd-Nagytemplomi Re for má tus Egy ház köz ség to vább  ter ve zi
a fel újí tási munkálatokat. A kö vet ke ző cél a temp lomha jó  te tő szer ke zet é -
nek, te tő fe dés ének fel újí tá sa. A ké szü lő ter vek sze rint az ere de ti ál la pot -
nak meg fe le lő en fa zsin dely lesz az új ke mény fe dés.

Az el múlt két év ben  a te le pü lés két fon tos épü le te újult meg. Re mél he -
tő leg ez a fo lya mat nem áll meg, és 2012-ben is lesz vagy lesz nek olyan
épí tett kör nye ze ti ele mek, me lyek fel újí tá sá val, épí té sé vel te szik szeb bé
kör nye ze tün ket.

Fe ke te Mik lós
épí tész 

mű sza ki el len őr zés sel meg bí zott
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So kan még a mai na pig nin cse nek pon to san tisz tá ban te vé keny sé günk kel, szol gál ta -
tá sunk kal, pe dig ne vünk ben ben ne van, hogy a hoz zánk for du ló il let ve hoz zánk kül dött
csa lá dok se gí té sét vé gez zük. Nem he lyet tük old juk meg a prob lé mát, ha nem ve lük
együtt. Így az alap ve tő el vá rás, hogy bi za lom mal és ne kö ve te lő ző mó don ke res se nek
fel min ket. Ügy in té zés ben, in for má ciónyúj tá sá ban, ta nács adás ban, se gí tő be szél ge tés -
ben vagy a meg fe le lő hely re va ló to vább irá nyí tás ban tu dunk se gí te ni. Szo ro san együtt -
mű kö dünk az ön kor mány zat szo ci á lis osz tá lyá val is. Az ő fel ada tuk a rá szo ru ló igény -
lők anya gi se gí té sé nek jo go sult sá gát el dön te ni. A csa lád se gí tő nem ad hat pénz be li tá -
mo ga tást.

A gyer mek jó lé ti szol gá lat a gyer mek
jó lét ét szol gál ja. A csa lád ban fel me rü lő
ne ve lé si, ta nu lá si, ma ga tar tá si, eset leg
egész ség ügyi prob lé mák meg ol dá sá ban
ak kor se gí tünk, ha a szü lők nem tud nak
vagy nem akar nak meg ol dást ta lál ni.
Ak kor is sze re pünk van a csa lád éle té -
ben, ha ha tó sá gi el já rás (pl. védelembe
vé tel) van fo lya mat ban.

Fel ada tunk in kább a meg elő zés ben
kap na na gyobb sze re pet. En nek ér de ké -
ben ren dez zük meg min den év ben a 2x1
he tes nyá ri nap kö zis tá bort a Gyer mek -
ba rát Egye sü let tel kö zö sen. Ez idő alatt a gyer mek fel ügye let alatt van, nem csa va rog
cél ta la nul. Prog ra mot biz to sí tunk ne ki.

A nyár nagy fel ada ta még a pót vizs gá ra kö te le zett gyer me kek fel zár kóz ta tá sá nak
elő se gí té se. Saj nos azok nak a gye re kek nek, akik év köz ben nem tel je sí tet tek meg fe le -
lő en, rá kell ál doz ni uk a nya rat a ta nu lás ra. Mi se gí tünk ne kik. Szol gál ta tá sunk min -
den ki ré szé re in gye nes.

Ahol nagy a szük ség, kö zel a se gít ség – így tart ja a ha gyo mány. Ezt pró bál juk ki -
hasz nál ni az zal is, hogy egész év ben el fo gad juk a fel aján lott ado má nyo kat, amit a rá -
szo ru lók kö zött osz tunk szét. 2011-ben sok ilyen volt. Több csa lád tól ru hát, já té kot,
nagy men  nyi sé gű ru ha ne műt és ci pőt kap tunk Buzáné An csá tól. Bú to ro kat, be ren de zé -
si tár gya kat több nya ra ló aján lott fel. A Gyer mek ét kez te té si Ala pít vány az el múlt év -
ben két al ka lom mal biz to sí tott 700-700 sze mély nek tar tós élel mi szert, amit szol gá la -
tunk osz tott szét. 

Ka rá csony előtt fel ke re sett a Tcom Europark csa pa ta, akik ka rá cso nyi aján dék kal
akar tak meg lep ni egy csa lá dot. A ki vá lasz tott csa lá dok (vé gül ket tő volt) nagy meny  -
nyi sé gű aján dé kot kap tak tő lük, ami nagy meg le pe tés volt mind két csa lád nak. A fe nyő -

fa és a hoz zá tar to -
zó dí szek, élel mi -
szer, ru ha ne mű, já -
ték a gye re kek nek
csak íze lí tő a fel -
aján lá sok kö zül.

Kö szön jük min -
den ki nek a se gít sé -
get, és vár juk az idei
év ben is a jó szán -
dékú ada ko zó kat.

Bol dog, bé kés  
új  évet kí ván nak
min den ki nek a
csa lád se gí tő és
gyer mek jó lé ti

szolgálat 
mun ka tár sai

Gondolatok a gyermekjóléti
és családsegítõ szolgálatról

Egy sze rû tip pek, 
spó ro lás ra

Sok szor ta lál ko zunk az zal a ki fe je zés sel, hogy
„ro ha mo san vál to zó vi lá gunk” … Igen, ez a vál to zó
vi lág, mely kö rül vesz ben nün ket, igen gyor san vált
jobb ról ros  szabb ra il let ve for dít va. Nem bo csát koz -
nék az okok meg fej té sé be, bon col ga tá sá ba, mert ez
mit sem vál toz tat a té nye ken, még pe dig azon, hogy a
ház tar tá sok nak, a csa lá dok nak meg kell ta nul ni spó -
rol ni, ta ka ré kos kod ni! Ne szé gyell jük oly kor nagy -
anyá ink, déd anyá ink for té lya it fel ele ve ní te ni! Sok -
szor egé szen ap rócs ka, lé nyeg te len nek tű nő do log -
gal is le het trük köz ni, lás sunk né há nyat:

Tél víz ide jén:
– A kály há ban, vegyestüzelésű ka zán ban fű tők -

nek ki vá ló alá gyúj tó le het a ker ti hul la dék mé ret re
da ra bol va. Pl. fa nye se dék, gally, ku ko ri cabor dó,
nap ra for gószár stb. A meg vá sá rolt vas tag tü ze lőt így
nem kell fel ap róz ni, s a tűz tér ben so ká ig iz zik, tart va
ez zel a me le get.

– Vízkeresztet (jan. 06.) kö ve tő en szám ta lan dí -
szé től meg fosz tott fe nyő ke rül a sze mét re. Mé ret re
da ra bol va a kály há ban ha mar láng ra kap, kis me le -
get nyújt a hely iség ben.

– A ház tar tás ban ke let ke ző pa pírhul la dék, mint pl.
a lisz tes és cuk ros zacs kó vagy egyéb do bo zok, új sá -
gok ugyan csak igen jó gyúj tós ként szol gál hat nak.

– Az ab lak nyí lás ok elé szi ge te lő ként már hasz ná -
la ton kí vü li hu za to kat, plé de ket vagy egyéb tex tí li át
he lyez zünk ta ka ro san for má ra haj to gat va, hogy a
szem nek is tet sze tős le gyen. Ez a szi ge te lés fenn fog -
ja a ré se ken be áram ló hi deg le ve gőt. Az aj tók előtt is
al kal maz hat juk ezt a tech ni kát.

Kony há ban:
– Az itt ke let ke zett hul la dé kot, mint pl. zöld ség- és

gyü mölcs hé jat kis ál la ta ink szí ve sen el cse me gé zik.
Ha nin cse nek ál la tok, ak kor a kert egy szeg le té ben
kom posz tál juk, hogy a ta va szi ásás nál mint trá gyát
jut tas suk vis  sza a föld be.

– A ke nyér ki lón kén ti ára már meg ha lad ja a 200
Ft-ot is, és jog gal bos  szan ko dik a há zi as  szony, ha a
szá ra dó ke nyér csücs ke vagy a sze let ke nyér már
csak ide-oda há nyó dik a ke nyér tá ro ló ban. Ér de mes
meg szá rí ta ni eze ket a kal ló dó csücs kö ket, sze le te ket
és préz li nek le da rál ni. Ki vá ló zsem le mor zsa ké szül -
het be lő le! El ké szí té sé nél kér jük rá érő csa lád tag ja -
ink se gít sé gét!

– A pa ní ro zás ból meg ma radt to jás ból ki vá ló csi -
pet ketész tát le het gyúr ni. Az elcsipedett tész tát szá -
rít juk, és le ves be tét ként bár mi kor hasz no sít hat juk!

Az egy sze rű spó ro lás nak szám ta lan más for má ja
lé te zik még, me lye ket szí ve sen te szünk köz zé, eb -
ben a ro vat ban! Vár juk a ki pró bált for té lyo kat, öt le -
te ket!

Se gít sünk egy más nak spó rol ni, bol do gul ni!
-V.I.-
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A de cem be ri hó nap ban sze ren csé re nem volt
kár ese tünk. Re mé lem, ez egy ki csit an nak is kö -
szön he tő, amit az elő ző cikk ben ír tam, és so kan
meg is fo gad ták a ta ná cso kat.

Azért van, amit vi szont meg kell hogy em lít -
sek. Kár eset nem, de ri asz tá sunk az volt, és
mind két eset ben nem volt va lós a be je len tés.

De cem ber 15-én éj sza ka 1 óra kö rül a Rác ke -
vei Rend őr ka pi tány ság ra te le fo nált egy fér fi, aki
sze rint Dömsöd Ságvári ut cá ban la kó ház ég. A
rend őr ség to váb bí tot ta a be je len tést a tűz ol tó ság -
nak. A Ságvári ut cá ba a dömsödi fecs ken dő, a
rác ke vei fecs ken dő és a Rend őr ség Köz rend vé -
del mi Osz tály jár őrei vo nul tak, és ke res ték a kár -
eset hely szí nét. Ter mé sze te sen a jel zés nem volt
va lós, sem mi lyen tűz sem volt az ut cá ban. A be -
je len tő is mét te le fo nált kb. 30 perc el tel té vel,
hogy ő csak ál má ból fel ri adt, és azt hit te, hogy ég
a szom széd ház, de már lát ja, hogy nincs baj.
Sze ren csé re más hol nem volt ép pen ak kor szük -
ség sem ránk, sem a rend őr jár őrök re, e mi att a fe -
le lőt len vi sel ke dés mi att nem tud tunk vol na egy -
ből in dul ni és se gí te ni egy va lós kár eset nél.  

De cem ber 17-én 12 óra 56 perc kor te le fo nált
egy fér fi, hogy Dömsöd Tó kert ut ca 8. szám alatt
la kás ég. Ide is, mint az elő ző eset ben, gyor san és
nagy erők kel vo nul tunk mi is és a rác ke vei tűz ol -
tók is a hely szín re. A 8. szám hoz ér ve vi szont
csak meg le pő dött la kó kat ta lál tunk. Ez a be je -
len tés is csak fe le lőt len, gye re kes vi sel ke dés
volt. Az elő ző eset ben megvolt a be je len tő sze -
mély ne ve és te le fon szá ma, a má so dik eset ben
meg a be je len tő te le fon szá ma, ép pen ezért a tűz -
ol tó ság meg tet te a meg fe le lő lé pé se ket.

Meg té vesz tő jel zé sek szank ci o nál ha tók!
Ezek az ese tek meg sza po rod tak az or szág te -

rü le tén, ép pen ezért a tűz ol tó ság kü lönb sé get
tesz a „Té ves jel zés”, a „Vak lár ma”, va la mint
a „Meg té vesz tő jel zés” kö zött.

„Té ves jel zés” pél dá ul az, ami kor a tűz ol tó -
ság a hely szín re vo nul va füs töt ész lel, de ki ér -
kez ve fel ügye let mel let ti ége tést ta lál. 

„Vak lár ma” az, ami kor a tűz ol tó ság a be je -
len tés alap ján a hely szín re vo nul, de tü zet vagy
tűz re uta ló je let nem ta lál. 

„Va lót lan vagy meg té vesz tő jel zés” pe dig
az, ami kor va la ki szán dé ko san, szó ra ko zás ból
vagy ön ér dek ből ha mis, nem lé te ző kár ese -
mény ről tesz be je len tést.

A meg té vesz tő, va lót lan jel zé sek szank ci o -
ná lá sát sza bá lyo zó jog sza bály ban vál to zás
tör tént! A sza bály sér té sek ről szó ló 1999. évi
LXIX. tör vény mó do sí tá sa alap ján, aki va lót lan
vész hely zet ről be je len tést tesz, az el len a rend -
őr ség el já rást in dít, és száz ezer fo rin tig ter je dő
bír ság gal bün tet he tő. Ha a ha mis be je len tés
alap ján a tűz ol tó ság a be je len tett hely szín re vo -
nul, ak kor a bí ró ság in dít el já rást, és az el kö ve tő

száz öt ven ezer fo rin tig ter je dő bír ság gal,
vagy akár el zá rás sal is bün tet he tő. Ezen felül
a tűz el le ni vé de ke zés ről, a mű sza ki men tés ről,
va la mint a tűz ol tó ság ok ról szó ló 1996. évi
XXXI. tör vény ki mond ja, hogy kö te les a vo nu -
lá si költ séget ki fi zet ni az, aki a tűz ol tó ság nak
szán dé ko san meg té vesz tő jel zést adott. A tűz ol -
tó ság hír adó ügye le tén el he lye zett te le fon ké szü -
lé kek még ak kor is azo no sít ják a hí vó fél szá -
mát, ha az tit ko sít va lett, va la mint min den hí vás
rög zí tés re ke rül, így utó lag vis  sza ke res he tő.

A tűz ol tó ság ok min den meg té vesz tő jel zés
ese tén an nak do ku men tu ma it át ad ják a ha -
tás kör rel ren del ke ző ha tó ság nak, akik az el -
já rást meg in dít ják.

Né hány szó a ta va lyi év ről
20 tűz eset, 3 mű sza ki men tés, 2 vak lár ma/té -

ves jel zés volt. Az elő ző év hez ké pest nö ve ke -
dett a tü zek szá ma, a mű sza ki men té sek vi szont
csök ken tek. 

Si ke rült ket tő új lég ző ké szü lé ket is vá sá rol ni,
és le cse rél ni ket tőt a 33 éves ké szü lé ke ink ből. 

Fel újí tás ra ke rült az IFAszer fé ke, víz pum pá -
ja és hen ger fe jei.

Fel újí tot tuk az Opel Blitz kis fecs ken dőnk ka -
ros  szé ri á ját, és a tel jes se géd al vá zat ki cse rél tük.

Sze ret ném meg kö szön ni min den ked ves tá -
mo ga tónk se gít sé gét, mert nél kü lük ez nem jö -
he tett vol na lét re.

A Dömsödi Tűz ol tó Egye sü let ve ze tő sé gé -
nek és tag ja i nak ne vé ben is Kár ese tek től Men -
tes és Si ke rek ben Gaz dag Új Esz ten dőt kí vá -
nok min den ked ves dömsödi la kos nak!

Ha tá mo gat ni sze ret nék Egye sü le tünk mun -
ká ját, sze mé lye sen az egye sü let bár mely tag ja
fe lé je lez ve vagy pe dig a Dömsöd köz pont já ban
lé vő Fó kusz Ta ka rék szö vet ke zet ben tud nak a
szám lánk ra be fi zet ni.

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

köszönjük!
További in for má ci ók és ké pek a web ol da lun -

kon, a www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu-n ta lál -
ha tók.

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

domsodote@gmail.com •
www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu

Rác ke vei Tűz ol tó ság:
Vo na las te le fon ról a 105 szá mon, mo bil te le -

fon ról pe dig a 06-24-518-665 vagy 06-24-518-
666 szá mo kon le het el ér ni.

El ér he tő sé günk: Ha baj van!  105
Egyéb el ér he tő sé günk: id. Tárkányi Bé la 
Dömsödi Tűz ol tó Egye sü let Pa rancs no ka
Te le fon szám: 06-20-383-5407

Dömsödi Tûz ol tó Egye sü let
December hónap

Ün ne pek, bu li zás! 
De fi gyel jünk a ránk le -
sel ke dõ ve szé lyek re is! 

Bu li, ze ne, szórakozás… 

A disz kó és a szó ra ko zás kö ré szá mos
ve szély hely zet cso por to sul. A szó ra ko zás -
nál is az a leg fon to sabb, hogy le gyünk tu -
da to sak, is mer jük, hogy mi lyen ve szély és
hon nan le sel ked het ránk. Ha ezt tud juk, ak -
kor te he tünk ezek meg elő zé sé ért is.

Szer vez zük meg prog ra mun kat! Kik kel
me gyünk? Ho vá sze ret nénk men ni? Mi vel
me gyünk és jö vünk ha za a szó ra ko zás
hely szí né ről? Gon dol junk ar ra, hogy nem
biz ton sá gos egye dül ha za men ni éj sza ka. A
höl gyek nek ja va sol juk a kon szo li dál tabb,
nem ki hí vó öl tö zé ket! Mi vel ha túl sze xi
ru há ban je len nek meg, nem csak an nak a
te kin te tét fog ják ma guk ra von ni, aki ét sze -
ret nék, ha nem má sét is. 

Amen  nyi ben úgy dön tünk, hogy gép ko -
csi val me gyünk szó ra koz ni, a gép ko csi ve -
ze tő je vál lal ja fel, hogy a ki kap cso ló dás al -
kal má val nem fo gyaszt al ko holt! A gép ko -
csi val for gal mas, jól ki vi lá gí tott hely re
par kol junk! Par ko lás után az ér té ke ket ve -
gyük ma gunk hoz, sem mit ne hagy junk a
ko csi ban!

A ru ha tár nem biz ton sá gos! Az ér té ke in -
ket (pén zün ket, te le fo nun kat, in dí tó kul -
csot) te gyük a tás kánk ba, amit egész es te
tart sunk ma gunk nál! Ha bu liz ni me gyünk,
csak azt vi gyük ma gunk kal, amit fel tét le -
nül szük sé ges! Akár hol va gyunk, so ha ne
te gyük a pénz tár cán kat, te le fo nun kat a
pult ra! 

Ne be csül jük le a tol va jo kat! Egy pro fi
tol vaj jólöl tö zött, kön  nyen a bi zal munk ba
fér kő zik. 

A szó ra ko zóhe lye ken, bá rok ban, disz -
kók ban egy aránt szo kás is mer ked ni, ide ge -
nek kel szó ba ele gyed ni. Egy-két po hár nyi
al ko hol után, fő leg ha kel le mes a tár sa ság,
el al szik az óva tos sá gunk, és elő vi gyá zat la -
nok ká vál ha tunk. Ha ilyen he lyen já ték ra
buz dí ta nak ben nün ket, le gyen szó kár tyá -
ról vagy bár mi más ról, és pénz ben fo ga -
dunk, ak kor gyul lad jon fel a ve szélyt jel ző
lám pa, hogy szél há mos sal van dol gunk!
Ilyen kor a pén zünk a tét és a cél pont.

Vi gyáz zunk a dro gok kal! Ká ros ha tá -
sa ik mel lett fo gyasz tá suk bűn cse lek -
mény is!

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály



Szü lettek:
Darázs Sándor – Kiss Brigitta

REGINA
Rupa Attila – Botló Adrienn

KEVIN ATTILA
Kun József – Patai Gyöngyi

RAJMOND ZSOLT
Fabók Sándor – Mészáros Emese

FRUZSINA

Házasságkötés nem volt.

El huny tak:
Csécs József Sándor 69 éves
Dangel András Richard 75 éves
Kocsi József 60 éves
Szadai Zsófia 90 éves
Dobos László 80 éves
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Háziorvosi ügyelet
(Morrow Medical Zrt.)

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

péntek: 12.00–07.00 óráig,
hétvége és ünnepnap: 07.00–07.00 óráig. 

Ügyelet helye: Ráckeve, Szent István tér 5.
(Rendelőintézettel szemben) 

Ügyelet telefonszáma: +36/24-385-342

SAROKSAROK
GYÓGYSZERTÁRGYÓGYSZERTÁR

NYITVA TARTÁSA:
hétfőtől péntekig:
7.30-tól 19.00-ig,

szombaton: 7.30-tól 12.00-ig

Telefon: 06-24/434-393

Háziorvosi 
rendelés

I. körzet: Dr. Szőnyi Alíz 
Dömsöd, Zrínyi u. 8/b
Tel.: (+36-24) 435-103, +36-20/485-6060
Rendel: hétfő, szerda: 13.00-17.00 óráig
kedd, csütörtök, péntek: 7.30-11.00 óráig

II. körzet:  
A háziorvosok kéthetes váltásban látják el a II.
körzet betegeit saját rendelőjükben, saját ren-
delési idejükben az alábbiak szerint:
2012. jan. 9–22.: Dr. Szőnyi Alíz
2012. jan 23–febr. 5-ig: Dr. Ró kus falvy Syl via
2012. febr. 6–19-ig: Dr. Szőnyi Alíz

III. körzet: Dr. Rókusfalvy Sylvia 
Zrínyi út 8/a
Tel.: (+36-24) 436-180, +36-30/9523-588
Rendel: hétfő, szerda: 07.30-11.00 óráig

kedd, csütörtök: 13.00-17.00 óráig
péntek: 07.30-11.00 óráig

Gyermekorvosi rendelő: Dr. Szakály Ilona
Szabadság u. 42.
Tel.: (+36-24) 435-153, +36-20/9422-698
Rendel:
hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 07.30-11.00 óráig
szerda: 13.00-16.30 óráig

Fogorvosi rendelés: Dr. Vass Ferenc 
Szabadság u. 42. Tel.: (+36-24) 434-998 
Rendel: kedden, szerdán és pénteken: 8-12
óráig, hétfőn és csütörtökön: 13-18 óráig 

Ál lat or vo si
ügye let
2012. január 14-15.

Dr. Bécsi László
Ráckeve, Ady E. u. 48.
06-20-924-2367

2012. január 21-22.
Dr. Mészáros János

Kiskunlacháza, Rózsa u. 5.
06-20-927-2366

2012. január 28-29.
Dr. Guba Sándor

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

2012. február 4-5.
Ifj. dr. Fábián Miklós

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

2012. február 11-12.
Dr. Nagy Zoltán

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

Polgárõrök elérhetõsége
Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi

telefonszámon tehetik meg:
Klszák Tamás elnök: 06-70-453-0743

Anya köny vi hí rek

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

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

Tel.: +36-24-519-720

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

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

ISSN: 2060-2820

Lap zár ta: január 20.

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

Várható meg je le nés: február eleje

Az írások elfogadása nem jelenti azok feltétlen
megjelentetését!

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

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

D. Nagy Ju dit, Dulcz Dénes, Gáspár Lász ló,
Habaczeller né Ju hász Judit, Kővári Zoltán,
Markóné Zöldág Ágnes, Mészáros Pálné,

Or bánné Kiss Ju dit, Orosz La josné,
Richter Gyu láné, dr. Rókusfalvy Sylvia,

dr. Si ket Pé ter, Sza bó And rea, Sza bó Pé ter, Tóth
Ist ván, Var sá nyi An tal

Ké szült 900 pél dány ban. 

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

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

Kiskunlacháza, Gá bor Áron u. 2/a

HHHHAAAA    BBBBAAAAJJJJ    VVVVAAAANNNN::::
defibrillátor

elérhetõsége a
Sion Security számán:

06-70-634-5434

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



24 XXII.  évfolyam  1.  szám

AAddvveennttii  mméézzeesskkaallááccss--kkiiáállllííttááss

IInnffoorrmmáácciióóss  ttáábblláákk  ééss  kkiiaaddvváánnyy  DDöömmssööddrrõõll

Fotó: Vass

Cikk a 7. oldalon.
Fotó: Varga László főtanácsos

Az Iringó Színjátszókör, Bábelné MarikaAz Iringó Színjátszókör, Bábelné Marika
és Bábel Andrea munkájaés Bábel Andrea munkája


