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AKTUÁLIS

Új esztendõ új jót hozzon, régi jótól meg ne fosszon,
S ha már több jót nem is hozhat, vigye el a régi rosszat.
Egyik időjárási frontból ki, a másikba be, hideg frontból meleg
frontba, és fordítva. Így zárult a 2009-es év, ezt hozták az ünnepek.
Ugyanilyen lüktető, hektikus volt közéletünk is. Éppen ezért kívánok
nagyon nyugodt, boldog és sikeres újesztendőt minden dömsödi lakótársamnak! Nagyon jó lenne, ha végre egy vidám, gondtalan, mindenki számára a megújulást, megnyugvást hozó év várna ránk! Csak remélni tudom, hogy a 2010-es év végén egy nagyot sóhajthatunk –
megkönnyebbülten –, hogy túl vagyunk a nehezén!
Addig azért még van mit tennünk! A közeljövő legfontosabb feladata a költségvetési rendeletünk megalkotása, amely meghatározó
lesz az előttünk álló év gazdasági folyamataira. A múlt hónapban említettem a költségvetési koncepció kapcsán, hogy néhány tízmillió forinttal kevesebből tudunk gazdálkodni 2010-ben, mint tehettük ezt a
mögöttünk hagyott évben. Azért ez nem egyszerű feladat! Úgy elvonni pénzeket az intézményeinktől, hogy a tartalom ne sérüljön, ez lesz
az igazi bravúr! Most aztán a vezetők, képviselők kreativitása tényleg
igazán „megmérettetik”. Lehet bizonyítani! Biztos vagyok abban,
hogy sikerül is!
Napjaink aktuális témája az egészségügy helyzete. Ez ránk, dömsödiekre többszörösen is igaz, hiszen az egyik háziorvosi körzet gazdára vár, és az ügyeleti rendszer sem működik igazán megnyugtató
módon. Az önkormányzati hírekben olvashatják: döntött a képviselő-testület az 1. számú háziorvosi körzet pályázatairól. Egyhangú
döntéssel dr. Szőnyi Aliz nagyváradi doktornővel kívánunk szerződést kötni. A szerződéskötés március–áprilisban jöhet létre, mivel a
doktornőnek honosítani kell a diplomáját, és a megfelelő okiratokat
be kell szereznie. Biztos vagyok abban – lévén fiatal doktornőről
van szó –, hogy hosszú évtizedekre megoldódik a körzet orvos kér-

dése. Addig továbbra is Rókusfalvy doktornő és Tóth doktor úr látja
el az idetartozó betegeket is.
Az egészségügy másik kardinális kérdése az orvosi ügyelet. A két
ünnep között felkerestek a FIDESZ helyi szervezetének vezetői –
Pánczél Károly képviselő úr kíséretében – és egy vaskos dossziét
adtak át, amely aláírásgyűjtő íveket tartalmazott. Az íveken több
mint kétezren írták alá azt az óhajt, hogy a képviselő-testület ismét
tűzze napirendjére az ügyelet kérdését, megvizsgálva a dömsödi
ügyeleti helyszín lehetőségét. Nos! Ha ez ennyire egyszerű dolog
lenne, már régen megoldottuk volna. Ha eljutott volna hozzám egy
aláírásgyűjtő ív, akkor én is aláírtam volna! Nem titok, hogy én sem
alszom nyugodtan az ügyelet miatt. Teljesen jogosak, megalapozottak azok az aggályok, amelyek az orvosi ügyelet kapcsán felmerülnek. Csak emlékeztetni szeretném az olvasókat, hogy miért is kell
Ráckevére járnunk egészségügyi ellátásért abban az időszakban,
amikor a háziorvosaink nincsenek szolgálatban. Két oka volt, hogy
a ráckevei ügyelethez csatlakoztunk. Egyik ok az volt, hogy nem
volt húszmillió forintunk erre az egyébként fontos célra. De ez volt
a kisebb gond. A nagyobb gond az, hogy nincs egy olyan rendelőnk,
amely az ügyeleti rendszer jelenlegi szabályainak megfelelne. Az
ÁNTSZ a régi helyszínre (gyermekorvosi rendelő) már nem adott ki
új engedélyt, így a jelenlegi kényszerhelyzetben vagyunk. Az utóbbi
időben nagyon sok panasz, kifogás érkezett az ügyelet működésével
kapcsolatosan, így megkérem a ráckevei polgármester kollégámat,
hogy hívjon össze egy megbeszélést az érdekelt települések polgármesterei és a szolgáltató részvételével. A cél az, hogy közösen keressük az egészségügyi szolgáltatás színvonala, biztonsága javításának
további lehetőségét. Egy teljesen másik úton, az apaji polgármester
kollégámmal keressük a módját egy közös ügyelet kialakításának. Itt
is az évekkel ezelőtti problémákba ütközünk: pénz és épület meglétének hiánya.
Azért örülök a FIDESZ aláírásgyűjtésének, mert az ívek átvételekor
Pánczél képviselő úr – a tavaszi választások után – ígéretet tett a kézzelfogható segítségre! Ez azért reményt keltő, és ha nem is egyik napról a másikra, de valamilyen megoldást valószínűsít!
Karácsony előtt leesett az első hó is. Amilyen gyorsan jött, olyan
gyorsan el is olvadt, azért komoly gondot okozott az egész országban,
így nekünk is. Köszönöm Ispán Ignác képviselőtársamnak és Imre
Lászlónak, hogy nem kis bravúrral „életet leheltek” az IFA hókotrónkba, és megtisztították az útjainkat.
Immár hagyományosan a Nyugdíjasok Karácsonyával és a Karácsonyi Koncerttel zárjuk az esztendőt. Így volt ez az idén is. Megnyugodva tapasztaltam, hogy igaz a pénz kevesebb, de a produkciók
színvonala nem csökkent. Az külön öröm, hogy a vendégművészek
nívós műsora mellett ismét a dömsödi fiatalok vitték a prímet!
Bencze István
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Anya köny vi hí rek
Születtek:

Juhász Zoltán – Gál Annamária
MÁTÉ
Berki Gusztáv – Csatári Tímea
CSABA
Kadók László – Fabók Szilvia
LÁSZLÓ LEVENTE

A 2009. decemberi számban hibásan
megjelent anyakönyvi adatért
elnézést kérünk. Helyesen:
Slezák Zoltán – Mucsi Edina
TÍMEA PETRA

Házasságot kötöttek:

Márkus János – Tóth Mónika

Elhunytak:

Perjés Lajos
Rubik Katalin sz. Cser Katalin
Wágner József
Ferenczik Károlyné
sz. Gábor Mária

73 éves
22 éves
72 éves
66 éves

Állatorvosi ügyelet

2010. január 16-17.
Dr. Mészáros János
Kiskunlacháza, Rózsa u. 5.
+36-20-927-2366

2010. január 23-24.
Dr. Guba Sándor
Szigetszentmárton, Bercsényi u. 8.
+36-30-265-2515

2010. január 30-31.
Ifj. Dr. Fábián Miklós
Kiskunlacháza, Báthory u. 8.
+36-30-951-0507

2010. február 6-7.
Dr. Nagy Zoltán
Dömsöd, Kossuth L. u. 95.
+36-20-934-7625

2010. február 13-14.
Dr. Vona Viktor
Ráckeve, Kossuth L. u. 85.
+36-20-926-4293

2010. február 20-21.
Dr. Bécsi László
Ráckeve, Ady E. u. 48.
+36-20-924-2367

2010. február 27-28.
Dr. Mészáros János
Kiskunlacháza, Rózsa u. 5.
+36-20-927-2366
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A Magyar Korona
Gyógyszertár
nyitva tartása:

Hétfőtől péntekig: 7.30 – 18.30
Szombaton: 7.30 – 12.00
Tel.: +36-24-519-720

SAROK
GYÓGYSZERTÁR
nyitva tartása: hétfőtől péntekig 7.30-tól
19.00-ig, szombaton 7.30-tól 14.00-ig

Háziorvosi ügyelet
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

PE TŐ FI EM LÉK MÚ ZE UM

Bazsonyi Arany
és

Vecsési Sándor
állandó kiállítása

NYITVA TARTÁS:
kedd, péntek, szombat:
1000 – 1600 óráig
BELÉPŐJEGYEK:
felnőtt: 200 Ft;
nyugdíjas, diák: 100 Ft

HÁZIORVOSI RENDELÉS

I. körzet:
Jelenleg helyettesítéssel üzemeltetve.
Dömsöd, Zrínyi u. 8/b
Tel.: (24) 435-103, 20/432-1033
A helyettesítés rendje:

II. körzet:
Dr. Tóth István
József Attila u. 8.
Tel.: (24) 435-137, 30/9705-250
Rendel: hétfőtől – péntekig: 07.30-11.00 óráig
csütörtök: 16.00-17.00 óráig
III. körzet:
Dr. Rókusfalvy Sylvia
Zrínyi út 8/a
Tel.: (24) 436-180, 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.: (24) 435-153, 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.: (24) 434-998
Rendel: kedden, szerdán és pénteken: 8-12
óráig, hétfőn és csütörtökön: 13-18 óráig

Felelős szerkesztő: Vass Ilona Györgyi
Felelős kiadó: Dömsöd Nagyközségi
Önkormányzat, Dr. Bencze Zoltán aljegyző
Szerkesztôség címe: 2344 Dömsöd, Petôfi tér 6.
ISSN: 2060-2820
Lapzárta: január 20.
A lapzárta után beérkező anyagokat nem áll
módunkban adott számban megjelentetni!
Várható megjelenés: február eleje
Az írások elfogadása nem jelenti azok feltétlen
megjelentetését!
Rovatvezetők, és az újság megjelenésében
közreműködők:
Bábel László, ifj. Balogh László, Bencze István,
Budainé Jutka, Csikós Lászlóné, D. Nagy Judit,
dr. Domonkos János, Dulcz Dénes, Gáspár László, Habaczellerné Juhász Judit, Jávorka Józsefné,
Kancsár Péter, Kővári Zoltán, Mészáros Pálné,
Orbánné Kiss Judit, Orosz Lajosné, Richter Gyuláné, dr. Rókusfalvy Sylvia, dr. Siket Péter, Szabó
Andrea, Szabó Péter, Tóth István, Varsányi Antal,
Vass Ilona Györgyi, dr. Vörös Andrea
Készült 1000 példányban.

Az újság Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
támogatásával jelenik meg.

Szedés, tördelés, nyomda:
Press+Print Kft.
Kiskunlacháza, Gábor Áron u. 2/a
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2009. DECEMBER

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009.
december 16-i ülésén az alábbi döntéseket hozta.
Napirend megállapítása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:

180/2009. (XII. 16.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2) Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről
3) A közműves szennyvízelvezetésről és a települési folyékony hulladék
kezeléséről, szállításáról és a szervezett közszolgáltatásról szóló
6/2002. (VII. 24.) rendelet módosítása
4) A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről szóló 8/1996. (IV. 2.) rendelet módosítása
5) Az építményadóról és a magánszemélyek kommunális adójáról szóló
23/2003. (XII. 18.) rendelet módosítása
6) A helyi iparűzési adóról szóló 4/1995. (VI. 6.) rendelet módosítása
7) A köztisztviselők egyéni teljesítménykövetelményei alapját képező
2010. évi önkormányzati célok meghatározása
8) A dömsödi 756 hrsz-ú – Bajcsy-Zs u. 6. – (Bazsonyi-Vecsési Kiállítóhely) felépítmény rendeltetési mód változtatása
9) Szándéknyilatkozat Budaörs Város és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a KMOP-2009-4.7.1. „A térségi közszolgálati informatikai rendszerek továbbfejlesztése” című pályázat megvalósításához
10) A Csónakház bérbeadására pályázat kiírása
11) Együttműködési szándéknyilatkozat a Magyar Nemzetőrség Pest
Megyei Szervezetével
12) Napirend: 12.) RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának és alapító okiratának módosítása
13) Az I. számú háziorvosi körzetre beérkezett pályázatok elbírálása
14) Dömsöd Nagyközség Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
15) A képviselő-testület 2010. évi munkaterve
16) A polgármester tájékoztatása Dr. Vörös Andrea körjegyző 2009. évi
teljesítményértékeléséről
17) Egyebek:
17.1. A közvilágítási karbantartási szerződés megkötése
17.2. Önkormányzati hatósági ügyben érkezett fellebbezés elbírálása
(zárt ülésen)
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
181/2009. (XII. 16.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
polgármester lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatását.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal

2.) A polgármester tájékoztatása a két ülés között eltelt időszak eseményeiről
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:

182/2009. (XII. 16.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
polgármester két ülés között eltelt időszakban tett intézkedéseiről szóló
tájékoztatását.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
3.) A közműves szennyvízelvezetésről és a települési folyékony hulladék kezeléséről, szállításáról és a szervezett közszolgáltatásról szóló
6/2002. (VII. 24.) rendelet módosítása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 8 igen 3 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett
megalkotta az alábbi rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2009. (XII. 19.) rendelete
A közműves szennyvízelvezetésről és a települési folyékony hulladék
kezeléséről, szállításáról és a szervezett közszolgáltatásról szóló 6/2002.
(VII. 24.) rendelet módosításáról
A rendelet hatályba lépésének dátuma: 2010. január 1.
A rendelet kihirdetésének dátuma: 2009. december 19.
Csatornadíjak 2010. január 1-jétől:
a.) lakossági fogyasztó esetében: 295 Ft+ÁFA/m3
b.) közületi fogyasztó esetében: 437 Ft+ÁFA/m3
B) A települési folyékony hulladék szállítási közszolgáltatás díja: 1200
Ft+ÁFA/m3
C.) Szennyvíz ürítési díja a szennyvíztelepen
a.) lakossági fogyasztó esetében: 460 Ft+ÁFA/m3
b.) közületi fogyasztó esetében: 490 Ft+ÁFA/m3
4.) A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás
kötelező igénybevételéről szóló 8/1996. (IV. 2.) rendelet módosítása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 10 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett megalkotta az alábbi rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2009. (XII. 19.) rendelete
A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről szóló 8/1996. (IV. 2.) rendelet módosításáról
A rendelet hatályba lépésének dátuma: 2010. január 1.
A rendelet kihirdetésének dátuma: 2009. december 19.
A képviselő-testület 2010. január 1. napjától a kommunális hulladékszállítási közszolgáltatás díját az alábbiak szerint állapítja meg:
A./
A közszolgáltatás díja havonta:
694 Ft+ÁFA/hó
– ebből alapdíj:
396,6 Ft+ÁFA
– havonta két ürítés díja:
297,4 Ft+ÁFA
Minden további ürítés díja:
137,3 Ft/+ÁFA/ürítés
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1 db 1,1 m3-es konténer ürítése:
3.352 Ft+ÁFA /ürítés
12.192 Ft+ÁFA/ürítés
1 db 3 m3-es konténer ürítése:
1 db 5 m3-es konténer ürítése:
20.317 Ft+ÁFA/ürítés
A szeméttelepen történő kommunális szilárd hulladék lerakás díja:
a) háztartásokból származó hulladék esetén
/lakossági fogyasztók/:
3.679 Ft+ÁFA /tonna
b) zöldhulladék elhelyezése:
3.679 Ft+ÁFA /tonna
B./
A településen lakóhellyel rendelkező személyek (ingatlan tulajdonosa,
használója) részére az önkormányzat a szolgáltatóval megkötött megállapodás alapján kedvezményt biztosít.
A közszolgáltatás kedvezményes havi díja: 495,7 Ft +ÁFA/hó
– ebből alapdíj:
396,5 Ft+ÁFA/hó
– ürítési díj:
99,2 Ft+ÁFA/hó
havidíjon felüli minden további ürítés kedvezményes díja: 45,8
Ft+ÁFA/ürítés
Üdülőtulajdonosok esetében a szolgáltatás igénybevétele április 1-jétől
október 31-ig kötelező.
A szeméttelepre a dömsödi lakosok és üdülők által kiszállított zöld- és
háztartási kommunális hulladék alkalmanként 200 kg mennyiségig díjmentesen lerakható.
5.) Az építményadóról és a magánszemélyek kommunális adójáról
szóló 23/2003. (XII. 18.) rendelet módosítása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással megalkotta az alábbi rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2009. (XII. 19.) rendelete
Az építményadóról és a magánszemélyek kommunális adójáról szóló
23/2003. (XII. 18.) rendelet módosítása
A rendelet hatályba lépésének dátuma: 2010. január 1.
A rendelet kihirdetésének dátuma: 2009. december 19.
A képviselő-testület az építményadó mértékét 2010. január 1. napjával az üdülő ingatlanok esetében 550 Ft/m2-ben, a kereskedelmi egységek és szállásépület esetében 350 Ft/m2-ben, egyéb épület esetében 300
Ft/m2-ben állapította meg. A képviselő-testület a kommunális adó mértékét nem emelte.
6.) A helyi iparűzési adóról szóló 4/1995. (VI. 6.) rendelet módosítása
(Szavazás módja:minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 10 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett megalkotta az alábbi rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2009. (XII. 19.) rendelete
A helyi iparűzési adóról szóló 4/1995. (VI. 6.) rendelet módosításáról
A rendelet hatályba lépésének dátuma: 2010. január 1.
A rendelet kihirdetésének dátuma: 2009. december 19.
A helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosítása technikai jellegű,
sem az adó mértékét sem az adókedvezményeket nem érintette.
7.) A köztisztviselők egyéni teljesítménykövetelményei alapját képező 2010. évi önkormányzati célok meghatározása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
183/2009. (XII. 16.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyal-
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ta „A köztisztviselőkkel egyéni teljesítménykövetelményei alapját képező
2010. évi önkormányzati célok meghatározása” című előterjesztést, és az
alábbi határozatot hozza.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsöd
Nagyközség Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőkkel
szemben a 2010. évre támasztandó teljesítménykövetelmények alapjául
az alábbi célokat határozza meg:
A polgármesteri hivatal ügyintézésében a szolgáltatói jelleg érvényesítése, és fokozottan érvényesüljenek a polgárbarát igazgatás eszközei és
módszerei. Az ügyfelek teljes körű tájékoztatása és felvilágosítása, a lehetőségekhez képest egyszerűsíteni kell az eljárásokat.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) átfogó módosításával összefüggésben az új jogszabályok megfelelő szakmai színvonalú elsajátítása és alkalmazása. A magas színvonalú szakmai munka érdekében a köztisztviselők továbbképzésének biztosítása.
A felügyeleti szervek által végzett ellenőrzések és vizsgálatok, továbbá
a belső ellenőrzés megállapításai és javaslatai alapján intézkedési terv készítése, és az intézkedések fokozott végrehajtása.
Részvétel a gazdálkodási folyamatok korszerűsítésében. Az önkormányzat költségvetési lehetőségeit figyelembe véve törekedni kell az integrált
gazdálkodási és információs rendszer kialakítására és működtetésére.
A feladatok ellátása során továbbra is törekedni kell az önkormányzati
vagyon hatékony hasznosítására.
Kiemelt figyelmet kell fordítani a feladatellátás feltételeit biztosító intézményi vagyon állagának megóvására, felújítására, az intézményi bevételek beszedésére, a hátralékok csökkentésére.
Az önkormányzati rendeletek hatályosulásának folyamatos vizsgálata,
a szükséges rendeletmódosítások elkészítése.
Az útfelújítási terv következetes végrehajtása, annak megvalósítása érdekében pályázati források felkutatása.
A település közterületi rendjének, tisztaságának és rendeltetésszerű
használatának folyamatos biztosítása. Ezek megvalósítása érdekében a
hatósági munka színvonalának javítása.
A közmunkaprogram kidolgozása, folyamatos aktualizálása az aktív
korú nem foglalkoztatott személyek foglalkoztatásának megvalósítására.
A közfoglalkoztatással kapcsolatban a munkafeltételek javítása érdekében a tárgyi feltételek (melegedő kialakítása) és eszközök biztosítása.
Az önkormányzattal szerződéses jogviszonyban álló közszolgáltatók
tevékenységének figyelemmel kísérése, rendszeres beszámoltatása. A
szolgáltatás színvonalával, minőségével kapcsolatos lakossági igények
felmérése és szolgáltatók felé történő közvetítése a fogyasztói elégedettség javítása érdekében.
A pályázatokkal elnyerhető hazai és európai uniós források felhasználásában rejlő lehetőségek optimális kihasználása, a hazai és uniós pályázatok és projektek kidolgozása. A nyertes pályázatok elszámolási és dokumentálási rendjének betartása és ellenőrzése.
Az éves költségvetés (koncepció, rendelet) elkészítése. Az éves költségvetés végrehajtása, az előirányzatok pontos vezetése, az analitikák folyamatos egyeztetése. A költségvetési beszámolók I-III. negyedéves és
éves beszámolók határidőben történő elkészítése.
Az önkormányzati intézmények működésének, gazdálkodásának folyamatos figyelemmel kísérése, ellenőrzése. Az intézmények további ösztönzése a költségkímélő, racionális gazdálkodásra, pályázatok készítésére.
A belső ellenőrzési rendszer és a folyamatba épített előzetes és utólagos
vezetői ellenőrzési rendszer (FEUVE) hatékony működtetése.
A helyi adóbeszedés és a gépjárműadó-beszedés hatékonyságának biztosítása. Az adóbevétel terv szerinti teljesítését biztosító intézkedések előkészítése és végrehajtása. Az adóellenőrzések hatékonyságának növelése,
az ellenőrzési módszerek szélesítése.
A hivatali működés alapdokumentumainak (SzMSz, alapító okiratok,
belső szabályozó jellegű egyéb dokumentumok, munkaköri leírások stb.)
folyamatos aktualizálása.
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Az ÁROP szervezetfejlesztési célú pályázati projekt eredményes végrehajtása.
Az önkormányzati intézmények alapdokumentumai megfelelőségének
folyamatos figyelemmel kísérése, szükség esetén módosítása.
Az önkormányzat saját fenntartású intézményeinek jogszerű és szabályszerű működésének biztosítása. A társulásokban működtetett intézményekkel kapcsolatos feladatok maradéktalan ellátása.
Az önkormányzati intézmények és a hivatal munkájának összehangolása.
Az önkormányzat internet portáljának karbantartása, szolgáltatásainak
bővítése. Lakossági tájékoztató szolgáltatás fejlesztése.
A Polgármesteri Hivatal ésszerű, költségtakarékos gazdálkodásának
biztosítása.
A településfejlesztési stratégiák megvalósításának értékelése, megfelelő módosítása.
A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy intézkedjen a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2010. évi egyéni teljesítménykövetelményei meghatározásáról.
Egyben felkéri Bencze István polgármestert, hogy a körjegyző 2010.
évi teljesítménykövetelményeit – a Polgármesteri Hivatal 2009. évi kiemelt célkitűzései alapján – állapítsa meg.
Felelős: Bencze István polgármester
Dr. Vörös Andrea körjegyző
Határidő: egyéni teljesítménykövetelmények elkészítésére 2010.
március 15.
Körjegyző teljesítményértékelésére 2010. december 31.
8.) A dömsödi 756 hrsz-ú – Bajcsy-Zs u. 6. – (Bazsonyi-Vecsési Kiállítóhely) felépítmény rendeltetési mód változtatása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
184/2009. (XII. 16.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és a lakbérek
mértékéről, valamint az elidegenítésük szabályairól szóló 5/2006. (III.
31.) rendelet alapján az alábbi határozatot hozza:
A képviselő-testület a Dömsöd, Bajcsy-Zs. u. 8. szám alatti 756 hrsz-ú
ingatlanon lévő épületet korábban bérlakásként hasznosította. Az épület
jelenlegi hasznosítási módja képzőművészeti kiállító hely.
A képviselő-testület a 756 hrsz-ú ingatlanon lévő épületet, mely természetben Dömsöd, Bajcsy-Zs u. 8. szám alatti képzőművészeti kiállítóhelynek felel meg, a továbbiakban „kiállítóhely” megnevezéssel közösségi
célra kívánja hasznosítani, és helyi védettség alá helyezi.
A képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy
a felépítmény rendeltetési mód változásával összefüggő bejegyzési kérelmet a körzeti földhivatalhoz benyújtsa, és a bejegyzési eljárással kapcsolatos egyéb jognyilatkozatokat az önkormányzat helyett, és nevében
megtegye.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: folyamatos
9.) Szándéknyilatkozat Budaörs Város és Érd Megyei Jogú Város
Önkormányzata részére a KMOP-2009-4.7.1. „A térségi közszolgálati informatikai rendszerek továbbfejlesztése” című pályázat megvalósításához
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
185/2009. (XII. 16.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Érd Megyei
Jogú Város Önkormányzata megkeresésére válaszolva, a KMOP-2009-
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4.7.1. „A térségi közszolgálati informatikai rendszerek továbbfejlesztése”
pályázattal összefüggésben az alábbi határozatot hozza.
A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy amennyiben a Érd Megyei
Jogú Város Önkormányzata által az Új Magyarország Fejlesztési Terv támogatási rendszeréhez a KMOP-2009-4.7.1. Operatív Program keretében benyújtásra kerülő projektjavaslat támogatásban részesül és megvalósul, úgy a kialakításra kerülő ASP központhoz az önkormányzat az eddig ismertté vált feltételekkel csatlakozni kíván.
A képviselő-testület szándéknyilatkozat, jelen információk birtokában
sem a pályázati önrész átvállalását, sem egyéb pénzügyi kötelezettségvállalást nem tartalmaz.
A képviselő-testület a fenti határozatban foglaltak szerint felhatalmazza
Bencze István polgármestert, hogy a szándéknyilatkozatot aláírja.
Felelős: Bencze István
Határidő: azonnal
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
186/2009. (XII. 16.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Budaörs
Város Önkormányzata megkeresésére válaszolva, a KMOP-2009-4.7.1.
„A térségi közszolgálati informatikai rendszerek továbbfejlesztése” pályázattal összefüggésben az alábbi határozatot hozza.
A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy amennyiben a Budaörs Város Önkormányzata által az Új Magyarország Fejlesztési Terv támogatási
rendszeréhez a KMOP-2009-4.7.1. Operatív Program keretében benyújtásra kerülő projektjavaslat támogatásban részesül és megvalósul, úgy a
kialakításra kerülő ASP központhoz az önkormányzat az eddig ismertté
vált feltételekkel csatlakozni kíván. A képviselő-testület szándéknyilatkozat, jelen információk birtokában sem a pályázati önrész átvállalását, sem
egyéb pénzügyi kötelezettségvállalást nem tartalmaz.
A képviselő-testület a fenti határozatban foglaltak szerint felhatalmazza
Bencze István polgármestert, hogy a szándéknyilatkozatot aláírja.
Felelős: Bencze István
Határidő: azonnal
10.) A Csónakház bérbeadására pályázat kiírása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
187/2009. (XII. 16.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő 232 hrsz-ú, természetben Dömsöd, KözépsőDunapart 13. szám alatt lévő „Csónakház” ingatlan bérbeadására vonatkozó pályázati felhívást jóváhagyja.
A képviselő-testület a pályázati felhívást a helyben szokásos módon, illetve legalább egy ingatlanforgalmazásra szakosodott internetes portálon
teszi közzé.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: pályázati felhívás közzétételére 2009. december 31.
11.) Együttműködési szándéknyilatkozat a Magyar Nemzetőrség
Pest Megyei Szervezetével
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
188/2009. (XII. 16.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete együttműködési szándékát fejezi ki a Magyar Nemzetőrség Pest Megyei szervezetével.
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A képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy
a Magyar Nemzetőrséggel együttműködési megállapodás feltételeiről –
ennek keretében a dömsödi parancsnok számára irodahelyiség biztosításáról – tárgyaljon.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az együttműködési
megállapodást döntésre terjessze a képviselő-testület ülése elé.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: megállapodás előterjesztése 2010. februári testületi ülésre
12.) Napirend: 12.) RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának és alapító okiratának módosítása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
189/2009. (XII. 16.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete a Ráckevei
(Soroksári)-Duna-ág vízgazdálkodásának és vízminőségének javítása tárgyában, „A szennyezőanyagok kivezetése a parti sávból” elnevezésű projekt megvalósítása érdekében, összhangban a korábbi 134/2008. (XI. 10.)
Kt. számú és 67/2009. (V. 13.) Kt. számú határozataival meghozta az
alábbi határozatot:
1.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás „A szennyezőanyagok kivezetése a parti sávból” elnevezéssel, a projekt Részletes
Megvalósíthatósági Tanulmányában foglalt tartalommal, pályázatot
nyújtson be az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia
Operatív Program – 2009 – 2.2.1. komplex vízvédelmi beruházások pályázati konstrukció keretében. Elfogadja továbbá, hogy az RSD Parti
Sáv Önkormányzati Társulás a projekt végrehajtása során a tagi önkormányzatok, mint a projekt közös kedvezményezettjeinek a megbízása
alapján, a projekt lebonyolításáért felelős projektgazdaként jár el.
2.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete az RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás 2009. július 9. napján kelt társulási
megállapodásának a pályázati előírások alapján történő módosítását jelen
határozat mellékletében foglaltak szerint módosítja. A képviselő-testület
felhatalmazza Bencze István polgármestert a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírására.
3.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete az RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás 2009. július 9. napján kelt Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja, és egyben felhatalmazza Bencze
István polgármestert a határozati javaslat mellékletét képező, a jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására.
1./ Az Alapító Okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:
Az alapítás ideje: 2009. július 27.
2./ Az Alapító Okirat 10. pontja (a költségvetési szerv alaptevékenysége) az alábbi szakfeladatokkal egészül ki:
Alap szakfeladatok (a megnevezés hatályos 2009. december 31. napjáig)
70101-5 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása
Alap szakfeladatok (a megnevezés hatályos 2010. január 1-jétől)
681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
4.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete az RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás – a Társulási Tanács által a 18/2009.
(XI. 17.) TT számú határozattal már elfogadott – Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja.
5.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete kötelezettséget vállal a projekt megvalósításához szükséges saját forrás biztosítá-
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sára az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás XI. fejezetében foglaltak szerint. A településre eső saját forrás összege: 182.520
Ft azzal, hogy a Társulási Megállapodásban rögzített finanszírozási arány
esetleges változásából eredő saját forrás kiegészítését Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete – összhangban a Társulási Megállapodás XI. fejezetében foglaltakkal – legfeljebb +1% erejéig vállalja.
6.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete a projekt keretében a támogatással létrejött és a Társulási Megállapodásban foglaltak
szerint a tulajdonába kerülő eszközök, létesítmények működtetésének
fedezetét biztosítja.
7.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete kötelezettséget vállal a pályázatban szereplő díjképzési elvek és díjszintek alkalmazására a projekt megvalósítását követően, a projekt jövedelemigényének
a díjba való beépítésével.
8.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt keretében megvalósuló elemek üzembe
helyezésétől számított 5 évig az új elemekre vonatkozóan csatornadíj támogatást nem igényel.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: 2009. december 31.
13.) Az I. számú háziorvosi körzetre beérkezett pályázatok elbírálása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
190/2009. (XII. 16.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a dömsödi I.
számú felnőtt háziorvosi körzet betöltésére beérkezett pályázatokat értékelte, és az alábbi határozatot hozta:
A képviselő-testület dr. Szőnyi Alízzal köt megbízási szerződést a dömsödi I. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátására.
A képviselő-testület megbízza Bencze István polgármestert a háziorvosi feladatokkal összefüggő megbízási szerződés és az orvosi lakásra vonatkozó bérleti szerződés megkötésére.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: szerződéskötésre 2010. január 31.
14.) Dömsöd Nagyközség Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
191/2009. (XII. 16.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi
CV. törvényben biztosított jogkörében Dömsöd Nagyközség Polgármesteri Hivatal alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az Alapító okirat 6.2.1/ pontja szerinti alaptevékenysége az alábbiakkal kiegészül:
Szakágazat
Szakfeladat
Száma Neve
Száma
Neve
862100 Általános járóbeteg ellátás 862101
Háziorvosi alapellátás

A képviselő-testület felkéri dr. Vörös Andrea körjegyzőt, hogy a költségvetési szerv alapító okiratának módosításokkal egységes szerkezetű
szövegezését készítse el, és nyilvántartásba vétel céljából a Magyar Államkincstár illetékes szervéhez nyújtsa be.
Felelős: Dr. Vörös Andrea körjegyző
Határidő: azonnal
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15.) A képviselő-testület 2010. évi munkaterve
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
192/2009. (XII. 16.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselőtestület 2010. évi munkatervét az előterjesztés szerint elfogadja.
A munkaterv a határozat melléklete.
Felelős: Bencze István polgármester, dr. Vörös Andrea körjegyző
Határidő: folyamatos
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2010. évi ülésterve
2010. január 27.
2010. január 28.: Dömsöd–Apaj képviselő-testületeinek együttes ülése
Az ülés helyszíne: Apaj
2010. február 8.: Vállalkozók fóruma
2010. február 15.
2010. március 31.
2010. április 28.
2010. május 26.
2010. június 30.
2010. augusztus 11.
2010. augusztus: Közmeghallgatás az üdülőlakosság helyzetéről
2010. szeptember 15.
2010. szept. 29. Dömsöd–Apaj képviselő-testületeinek együttes ülése. Az
ülés helyszíne: Dömsöd
A képviselő-testület az ülések meghívóját és a napirendet a testületi
ülést megelőzően a www.domsod.hu önkormányzati honlapon és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján közzéteszi.
16.) A polgármester tájékoztatása dr. Vörös Andrea körjegyző
2009. évi teljesítményértékeléséről
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
193/2009. (XII. 16.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete, Novák Pál
Apaj Község polgármesterének véleményét is figyelembe véve, Bencze
István polgármesternek dr. Vörös Andrea körjegyző 2009. évi teljesítményértékeléséről szóló tájékoztatását elfogadja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
194/2009. (XII. 16.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Bencze István polgármester javaslatát támogatva az alábbi határozatot hozta.
A képviselő-testület dr. Vörös Andrea körjegyzőnek, Zsoldos Gáborné
gazdasági vezetőnek és Jaksa Istvánné vízmű vezetőnek 2006-2009. időszakban végzett munkájuk elismeréseként egy havi illetménynek megfelelő összegű jutalmat biztosít az önkormányzat 2009. évi költségvetéséből.
A képviselő-testület felkéri Bencze István polgármestert, hogy a jutalmak kifizetéséről gondoskodjon.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
17.) Egyebek: 17.1. A közvilágítási karbantartási szerződés megkötése
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(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 9 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett meghozta
az alábbi határozatot:
195/2009. (XII. 16.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsöd
Nagyközség közvilágítási aktív elemeinek üzemeltetési, karbantartási
szerződését az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Kft.-vel köti meg 2010. évre.
Az ajánlatok közül a „Csillagfény” közvilágítási csomagot választja,
melynek éves díja bruttó 2.116.820 Ft.
A képviselő-testület megbízza Bencze István polgármestert a szerződés
megkötésére.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: szerződéskötésre 2009. december 31.
A képviselő-testület következő munkaterv szerinti ülésének időpontja 2010. január 27., január 28-án Apaj Község Képviselő-testületével együttes ülést tart Apajon.
Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a képviselő-testület nyilvános üléseiről készült jegyzőkönyvek, továbbá az önkormányzati rendeletek a
www.domsod.hu önkormányzati honlapon olvashatók. A jegyzőkönyvek
olvasására a Nagyközségi Könyvtárban ingyenes internetes hozzáférést
biztosítunk.
A képviselő-testület nyilvános üléseinek meghívóit a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján, és az önkormányzati honlapon tesszük közzé. Az
önkormányzati rendeleteket a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján hirdetjük ki, és az önkormányzati honlapon is közzétesszük.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete

PROG RA MOK AZ OMK-BAN

ÁLLANDÓ PROGRAMOK
Dömsöd múltjából állandó helytörténeti kiállítás a könyvtárban
Kovács László tanító úr gyűjteményéből. Nyitva tartás a könyvtári
nyitvatartási rend szerint.
ENERGIATORNA
Az egészséges életmód jegyében, szerdánként 19.00 órától.
Vezeti: Oprea Arthúr Mihály
MUSICA NOSTRA NŐI KAR
PRÓBÁI
Péntekenként 18.00 órától a Széchenyi úti Általános Iskolában
NYUGDÍJAS KLUB
Kéthetente kedden (páros héten).
Vezeti: Ferenczi Lászlóné
SZÍNJÁTSZÓ KÖR
Keddenként az Iringó Színjátszó Kör próbái 18.00 órakor.
Vezeti: Feketéné Párkányi Éva
KIÁLLÍTÁS
Óvodások és iskolások alkotásainak bemutatója az OMK előterében.

FELHÍVÁS KIÁLLÍTÁSRA
Iparosok, vállalkozók tevékenységét bemutató kiállításra hívunk
minden vállalkozó kedvű bemutatkozót.
BANYA KLUB
Kéthetente hétfőnként 18.00-tól
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2009 a félelem éve volt. Rögtön meg is magyarázom, hogy miért plagizáltam Clouzot,
francia rendező népszerű filmjének címéből (A
félelem bére Yves Montand főszereplésével).
Talán néhányan emlékeznek az egy évvel ezelőtti írásomra, amelyben félelmeimnek, kétségeimnek adtam hangot. Tartottam a most mögöttünk hagyott évtől. De nemcsak én voltam
így, hanem polgármester kollégáimmal tele voltunk megválaszolatlan kérdésekkel. Értekezleteken és kötetlen beszélgetések során szinte
mindenki megfogalmazta aggályait a kormányzati intézkedésekkel kapcsolatban. Hogyan fogjuk az elvonások miatt kiesett bevételt pótolni?
Tudjuk-e a 13. havi fizetés elvonásával jelentős
jövedelemcsökkenést szenvedett közalkalmazottak, köztisztviselők életszínvonalát némiképp stabilizálni? Az előre vetíthető likviditási
gondokat vajon hogy tudjuk megoldani? Tudunk-e ilyen körülmények között fejleszteni,
vagy csak a túlélés a cél? Megannyi megválaszolatlan kérdés, amelyek csak táplálták a félelmünket. Azért ezt nem úgy kell érteni, hogy
reszkettünk a feladattól, és nem bíztunk abban,
hogy találunk megoldást a bajainkra. De annyi
ismeretlen buktatót sejtettünk a feladatok orvoslásában, amennyi az utóbbi húsz évben nemigen volt! Így indult az év, aztán – ha röviden
akarom kifejezni – megoldottuk!
Megoldottuk, talán könnyebben is, mint azt
egy évvel ezelőtt gondoltam volna. Intézményeink működése zavartalan volt. Az iskola és
az óvoda – a társulás jótékony hatása következtében – talán még jobb körülmények között dolgozhatott, mint az előző esztendőben. Ezt azért
nem sok önkormányzat mondhatta el magáról!
A költségvetés megalkotásával indult az esztendő. Képviselőtársaimmal, a közvetlen munkatársaimmal nagyon alapos, céltudatos munkát végeztünk az összeállításakor. A tervezett
hiány mértéke már előrevetítette, hogy minden
vállalt feladatunknak nem tudunk maradék nélkül eleget tenni. Év közbeni likviditási gondunk már ekkor előrevetíthető volt. Ez abban
mutatkozott meg, hogy nem tudtunk minden
esetben a fizetési kötelezettségünknek határidőre eleget tenni. A fizetési csúszás szinte az
egész évünket végigkísérte. Némiképp december körül értük utol magunkat, így a 2010-es
évre nem vittünk át kezelhetetlen adósságot.
Szorosan a pénzügyekhez tartozik, hogy az
adófizetési morál ez évben sem javult. Azt azért
el kell mondanom, hogy sokan éltek az ajánlatunkkal, és ütemezve tettek eleget kötelezettségüknek. Jó néhányan voltak olyanok is, akik bizony „élvezték” a behajtási eljárásunk kellemetlen következményeit.
Az év történéseit az érdeklődők hónapról hónapra végig követhették. Ezek felsorolása talán
már unalmas lenne az olvasóknak, így inkább
arra emlékeznék, hogy – visszagondolva a mögöttünk hagyott 365 napra – rengeteg pozitív élménnyel gazdagodtam, és bizony volt jó néhány nagyon szomorú eset, amelyet nem szíve-
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A félelem éve...

sen raktároz el az ember az emlékei között.
Kezdem az utóbbival. Nagyon jól kezdődött az
év, mert köszönthettem 102. születésnapján
díszpolgárunkat, Lángné Zsuzsa nénit. Ekkor
még nem gondoltam, hogy aztán néhány hónap
múlva elmondhatom a temetésén a búcsúbeszédemet. Szomorú vagyok emiatt, de élete itt maradt közöttünk példaként.
Ami igazán szomorúsággal töltött el az év során, ami az optimizmusomat egy kicsit lecsillapította, az a folyamat volt, amely a szemem előtt
zajlott, és amelynek még ma sem látom a végét.
Nagyon nehéz erről írni, mert az ilyen dolgokat
jobb elhessegetni magától az embernek, jobb
úgy tenni, mintha minden rendben lenne, és
nem lenne dolgunk ezekkel az észrevételekkel.
Az elszegényedés folyamatáról beszélek! A
szociális területen dolgozó munkatársaimon kívül talán senki nem éli át annyira közelről azt a
tendenciát, amely a polgármesterségem alatt folyamatosan végigkísért, és az utolsó évre szinte
elviselhetetlen módon felerősödött. Az úgynevezett középrétegnek egy olyan vastag szelete
szegényedett el, veszítette el lába alól a talajt,
amelyet soha nem gondoltam volna. Nem feladatom ennek okait boncolgatni – bár valamikor ezt is meg kell tennünk –, csak a tényt rögzítem. Az utóbbi időben olyan családok fordultak
segítségért hozzánk, akik néhány éve még szolid, de rendezett körülmények között élték életüket. Életvitelükben semmi olyan jelzést nem
lehetett észlelni, amely a bekövetkező bajra
utalt volna. Ezek a családok egyszer csak azt
vették észre, hogy nem tudják fizetni a közüzemi számláikat, illetve csak nagy erőfeszítés
árán, gondot okoz a mindennapi létfenntartás.
Természetesen közöttük is vannak olyanok,
akik legalább annyira maguknak köszönhetik
gondjaikat, mint a megváltozott körülményeknek. A nagy többség azért nem ilyen, és ez a
nagy többség segítségre szorul. Segíteni kell nekünk, önkormányzatnak, és segíteni kell mindenkinek, akinek egy jobb minőségű élet adatott meg. Nem arra gondolok, hogy nyúljunk a
zsebünkbe, és rendezzünk gyűjtést, hanem arra,
hogy a tehetősebb emberek ismeretségi körében
is vannak talán olyan családok, akik érdemesek
némi segítségre úgy, hogy ne sérüljön emberi
méltóságuk, és magunk se érezzük úgy, hogy
kihasználnak bennünket. Tudom, nem egyszerű
dolgok ezek, de nagyon remélem, hogy a kérésem nem utópia, és nem földtől elrugaszkodott.
Milyen is az emberi agy! Ezt az előző szakaszt
borzasztó nehezen hoztam össze. Biztos vagyok
abban, hogy sokkal könnyebben fogom a következő gondolatokat megfogalmazni!
Háááát! Akkor nézzük a pozitív élményeket!
Hála Istennek, volt belőle bőven! Ezek azért
mindenki előtt ismert események, tények, így
csak néhány félmondat – kronológiai sorrend
nélkül – ami eszembe jut.

Az év elején értesültünk a Somogyi B. utcai
belvizes pályázatunk sikeréről. Ehhez az időszakhoz köthető az a döntésünk, hogy megvásároljuk az OMK melletti ingatlant. Ki gondolta
volna akkor közülünk, hogy néhány hónappal
később egy csodálatos játszóudvar teremtődik a
nyakig érő gaz helyén. Az egyik legjobb döntésünk volt a közelmúltban. A játszóudvar kapcsán fel kell idéznem azt a folyamatot, azt az
összefogást, amelyet tapasztaltam a teljes elkészültéig. Pedagógusok, szülők, gyerekek szinte
„mozgalomként” élték meg az alkotás örömét.
Sok ilyen kéne a jövőben is!
A Valentin- és a többi bál, az iskolai és OMKbeli rendezvények, a nemzeti ünnepek megemlékezései mind olyan kulturális élményeket
adott a jelenlévőknek, amelyet semmi más nem
pótol. Itt idézem fel a III. Hal-Víz Nap megismételhetetlen hangulatát, a Dömsödi Napok sikerét, az itt kitüntetettek méltatását. Csak emlékeztetőül: vitéz Joó Sándor díszpolgárunk lett,
és Dömsödért Emlékérmet kapott Kovács Lászlóné, Varga Gézáné, Bede Kornélia és Takács
István. Fontos esemény volt augusztus 20-án a
Millenniumi zászló átvétele Pánczél Károly
képviselő úrtól, valamint a Szép Dömsödért kitüntető plakettek átadása az arra érdemeseknek.
Tavaszra választottunk aljegyzőt dr. Bencze
Zoltán személyében, és a választás kapcsán jutott eszembe, hogy az év utolsó jelentős döntéseként háziorvost is választottunk az I. számú
körzetbe, dr. Szőnyi Aliz doktornőt.
Az év derekára elkészült a Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat irodaépületének felújítása, akadálymentesítése, az ősz végére pedig az
Esze Tamás utcai „zöld” parkoló is használatba
került. Szinte a rossz idő beálltáig folyt az útépítés. Emlékezetes volt a Varju László államtitkár
úr részvételével megtartott ünnepélyes útátadás
az uniós pályázat lezárásaként. Ebben az évben
nyolc utca kapott új külsőt (szinte megismételhetetlen) – remélem – mindenki örömére.
A sportolókról, a sporteseményekről sem feledkezhetem meg. A meglévő nehézségek ellenére továbbra is él Dömsödön a labdarúgás, a
kézilabda, az autocross, a lovassport, a horgászat, most már a birkózás is, nyomokban az atlétika – a sportszerető emberek örömére!
Mennyi minden történt még, ami nem fér bele egy ilyen visszapillantó írásba! Szinte minden
órának megvolt a maga eseménye, és mind nagyon fontos volt a maga nemében, de a felsorolásból most kimaradt.
Befejezésül ismét meg kell köszönnöm mindenkinek, aki egy kicsit is segített az elmúlt évben abban, hogy életünk zökkenőmentes, vidám és előremutató legyen! Az írásom lezárásaként ismét ízlelgetem a címet, amelyet adtam az
évértékelőmnek. A félelem éve… Ha ez most
történne meg, akkor talán nem ezt választom,
most azonban már nem változtatok! 2009? Nem
volt könnyű év, viszont voltak olyan percei,
órái, napjai, amelyet semmiért sem cserélnék el!
Bencze István
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Pályázati felhívás

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a dömsödi 232 hrsz-ú, természetben a Dömsöd, KözépsőDunapart 13. szám alatt lévő „Csónakház” ingatlan bérletére.
1./ Az ingatlan főbb adatai:
Használati módja: ifjúsági szálláshely, üdülő.
Az épület hasznos területe: 374,87 m2.
Az épület leírása:
Az ingatlan Dömsöd központi belterületén található a Duna partján.
Az ingatlant szilárdburkolatú úton lehet megközelíteni, az épület előtti
járda betonnal van burkolva. Az ingatlan ivóvíz, elektromos, szennyvízcsatorna és földgázvezeték közművekkel ellátott. A szálláshelyhez
tartozó udvar bekerített, részben burkolt, részben gondozott.
Az épület a közelmúltban részlegesen felújításra, illetve bővítésre
került, amelynek során a konyha átépítése révén főzőkonyhának is
alkalmas.
A szállásépület két szinten üzemel, a szálláshelyek különneműek. A
földszinten található szálláshely és melegítőkonyha-étterem, míg az
emeleten szálláshelyek kerültek kialakításra. A szállásokhoz nemenkénti WC és zuhanyozó-mosdó csoport létesült. Az összes szálló férőhely száma 30 fő, amelyek 8 szobára oszlanak szét.
A szálláshely egész évben üzemeltethető.
Az épületről bővebb információ a Polgármesteri Hivatal műszaki
csoportjától kérhető. (Tel.: +36-24-523-123)
2./ A pályázat benyújtásának és elbírálásának feltételei:
A pályázatokat írásban két példányban kell benyújtani Dömsöd
Nagyközség Polgármesteri Hivatalába (2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.)
A pályázatokat a képviselő-testület a Gazdasági és Műszaki Fejlesztési Bizottság és a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság véleménye alapján bírálja el. A képviselő-testület az
ajánlatok, és az üzleti terv tartalma alapján dönt, és az összességében
legkedvezőbb bérleti ajánlatot (bérleti díjra vonatkozó ajánlat a díj
összegére és a fizetési feltételekre is vonatkozik) tevő féllel köt bérleti
szerződést a képviselő-testület. Az ingatlant a bérlő szálláshely,
vendéglátás céljára használhatja. A pályázathoz mellékelni kell a
pályázó fejlesztési elképzeléseit és üzleti tervét. A pályázónak közokirat egyszerű másolatának csatolásával, illetve a versenytárgyaláson az
eredeti közokirat bemutatásával igazolnia kell, hogy a kiírásban szereplő üzletszerű tevékenység folytatására jogosult.
A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati
eljárást eredménytelennek nyilvánítja és egyik pályázóval sem köt
szerződést. Ez utóbbi esetben kárigénnyel a pályázó nem léphet fel.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. január 31.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2010. február 15.
Szerződéskötés: határozott időre, maximum 5 évre.
A helyiség albérletbe nem adható.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó pontos megnevezését,
– a kiírásban szereplő pályázati feltételek elfogadására vonatkozó
nyilatkozatot,
– a pályázó elképzeléseit (üzleti tervet) az ingatlan használatára,
hasznosítására vonatkozóan,
– a pályázati feltételek között szereplő egyéb dokumentumokat.
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Dömsödi Általános
Ipartestület
tájékoztatója

Újfajta modell a gyakorlati szakképzésre
A Közép-magyarországi Ipartestületek Szövetsége a szakképzés
gyakorlati részének megvalósítására újfajta modellt dolgozott ki,
amelyet elsőként a következő tanév indulásakor alkalmaznak először
– nyilatkozta Skribek Pál, a Közép-Magyarországi Ipartestületek
Szövetsége Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője az MTI-nek.
Az Ipartestületek Országos Szövetségének tagszervezete, a KözépMagyarországi Ipartestületek Szövetsége által bevezetett gyakorlati
szakképzés modelljét november 30-án mutatták be Vecsésen a többi
régió ipartestületeinek.
Elmondta: a modell lényege, hogy a szövetség által létrehozott
nonprofit kft. összefogja a régióban azokat az iparosokat, akik elsősorban a kézműves szakmában ipari tanulót fogadnak, illetve kapcsolatot tart az elméleti oktatást végző képző intézetekkel.
Skribek Pál hangsúlyozta, a nonprofit kft. leveszi az adminisztrációs terhet a gyakorlati képzést vállaló iparosokról, akik ezáltal jobban
tudnak összpontosítani a gyakorlati tudnivalók átadására. Ezenkívül a
kft. úgynevezett üzemközi műhelyeket bérel azoknak a tanulóknak,
akiknek a tanulószerződést kötő iparosok nem tudják biztosítani a
gyakorlati képzés egyes technikai feltételeit.
Skribek Pál elmondta, hogy az ipartestületek rendszeresen felkeresik az általános iskolákban a 6-7-8. osztályokat, hogy segítsék a tanulókat a szakmaválasztásban. Ennek során például 23 ipartestület közreműködésével mintegy 10 ezer tanulónak sikerült legalább 100 szakmát helyszínen is bemutatni 200 vállalkozó segítségével.
Az ügyvezető igazgató elmondta, eddig már mintegy 100 vállalkozóval szándéknyilatkozatban rögzítették, hogy fogadnak ipari tanulókat, és ez a kör folyamatosan bővül. Jelenleg a hiányszakmák gyakorlati képzésére koncentrálnak.
Skribek Pál úgy értékelte, az általuk kidolgozott és más ipartestületeknek is ajánlott modellel segíti a végzős hallgatók elhelyezkedését, és jó a vállalkozásoknak is, mert megfelelően képzett munkaerőt
kapnak.
A modell anyagi hátterét a tanulót fogadó vállalkozások szakképzési hozzájárulási befizetése adja, amelyet ezzel a módszerrel ki lehet
váltani – tette hozzá az ügyvezető igazgató.
A fenti tájékoztatással kapcsolatban bővebb felvilágosítással állunk
az érdeklődők rendelkezésére:
Dömsödi Általános Ipartestület 2344 Dömsöd, Petőfi S. u. 11-13.,
tel.: +36-24-435-416.
Csiszár György alelnök: +36-30-3349-355.
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Tájékoztató a vállalkozó kivitelezõi
nyilvántartásba vételérõl

Valamennyi építőipari kivitelezési tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozásnak
be kell jelentkeznie legkésőbb 2010. január 31ig a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához.
A kormány az építési beruházások megvalósításának elősegítésére, a lánctartozások visszaszorítása érdekében ebben az évben több jogszabály módosítását kezdeményezte. A jogszabály-módosítások eredményeként kötelezően
elrendelte az építőipari kivitelezői nyilvántartás
kialakítását a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál. Az LXXVIII. Építési törvény 39. §
(2) alapján üzletszerű gazdasági tevékenységként építőipari kivitelezési tevékenységet (a továbbiakban: vállalkozó kivitelezői tevékenység) az folytathat, • akinek az építőipari kivitelezői tevékenység a tevékenységi körei között
szerepel, továbbá • kivitelezési tevékenységhez
alkalmas székhellyel, illetve telephellyel rendelkezik, • aki rendelkezik az általa folytatott
kivitelezési tevékenységi körének megfelelő
szakképesítéssel, vagy legalább egy – vele tagsági, alkalmazott, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló (pl.: megbízás) –
ilyen szakképesítéssel rendelkező szakmunkással és • aki az 1997. évi LXXVIII. Étv. 39/A §
alapján az építési hatósági engedélyhez kötött
tevékenységek folytatása esetén felelős műszaki vezetői feladatok ellátására alkalmas személyt alkalmaz munkaviszonyban, tagsági
vagy megbízási jogviszonyban. Minden vállalkozó kivitelezői tevékenységet folytatni kívánó
vállalkozás és egyéni vállalkozó köteles az erre
irányuló szándékát a vállalkozó kivitelezői
névjegyzéket vezető Magyar Kereskedelmi és
Iparkamarához bejelenteni. Köteles továbbá az
EGT tagállamokból, a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező valamennyi szolgáltató
határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében
történő vállalkozó kivitelezői tevékenységét az
MKIK-hoz bejelenteni. Azon vállalkozások/vállalkozók, akik kivitelezői tevékenységüket 2009. október 1. előtt már folytatták, illetve megkezdték, azok ezen bejelentésüket
legkésőbb 2010. január 31-ig kötelesek megtenni. Azon vállalkozások/vállalkozók, akik kivitelezői tevékenységüket 2009. október 1.
után kezdik meg, azok bejelentésüket a kivitelezői tevékenység megkezdését követő, legkésőbb 5 munkanapon belül kötelesek megtenni.
A bejelentés módja: A http://regisztracio.
kivreg.hu/web/index.php?frame=Registration
linkről, illetve a MKIK honlapjáról
(www.mkik.hu) elérhető elektronikus regisztrációs szoftver számítógépen való kitöltésével
lehet a bejelentést megtenni. Számítógéppel
nem rendelkező ügyfelek vagy az MKIK-nál,

vagy a területi kamarák ügyfélszolgálatain ingyenesen beszerezhető, nyomdai úton előállított nyomtatvány kitöltése és cégszerű aláírása
után, postai úton nyújthatják be regisztrációs
kérelmüket az MKIK Építésügyi Regisztrációs
Iroda – 1055 Budapest, Kossuth L. tér 6-8. címre, vagy személyesen is benyújthatják valamennyi területi kereskedelmi és iparkamara
ügyfélszolgálatán. A bejelentést követően, az
esetleges változás-bejelentési kérelmüket
ugyanezen űrlap felhasználásával tehetik meg.
A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara ügyfélszolgálata:
1056 Budapest, Váci u. 40. IV. emelet. H-Cs: 811 és 13-15, P: 8-12. Tel.: 317-7666. Az adatlap
két részből – kötelezően kitöltendő és önkéntesen megadható adatokból – áll. A nem kötelező
jelleggel megadható adatok közlése a nyilvántartási szám kiadását nem befolyásolja, de a közölt adatok valódiságáért az adatközlő felel. A
bejelentő által közölt, a nyilvántartásban szereplő adatok valódiságát mind az építésfelügyeleti hatóság, mind az MKIK, valamint a területi kereskedelmi és iparkamarák ellenőrizhetik. A benyújtott kérelmek csak az igazgatási
szolgáltatási díj – az MKIK elkülönített számláján történő – jóváírását követően bírálhatók
el. Az 5.000 Ft-os igazgatási szolgáltatási díjat
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
(MKIK) MKB Bank Zrt.-nél vezetett
10300002-20373432-71933285 számú számlájára, igazgatási szolgáltatási díj megjelöléssel
és a befizető adószámának feltüntetésével kérjük átutalni, vagy a kamaránál készpénzben befizetni. A kérelem befogadásáról, illetve a nyilvántartásba vételről a nyilvántartási szám közlésével az MKIK Építésügyi Regisztrációs Irodája (1055 Budapest, Kossuth L. tér 6-8.) írásbeli értesítést küld. A vállalkozó kivitelezők
nyilvántartása nyilvános, azaz interneten az
MKIK weblapjáról szabadon elérhető. A vállalkozó kivitelezői nyilvántartás tartalmazza a bejelentő által közölt adatokon túl a bejelentő
nyilvántartási számát, a nyilvántartási szám hatályának időtartamát, a bejelentő elektronikus
levélcímét, telefaxszámát, illetve telefonos elérhetőségét, ha ezen adatok nyilvánosságra hozatalához a bejelentő hozzájárult, az MKIKhoz vagy építésfelügyeleti hatósághoz beérkezett panaszok és kivizsgálásuk megállapításait,
az építési felügyeleti, a munkaügyi, a munkavédelmi biztonsági ellenőrzések eredményét,
az eljáró hatóságok jogerős határozatainak rendelkező részeivel, a nyilvántartásból való törlés
tényét, az alapul szolgáló ok megjelölésével, az
MKIK által külön szolgáltatásként működtetett, a vállalkozó kivitelezők önkéntes adatszol-

gáltatásán alapuló – bejelentő által közölt –
adatokat is. A vállalkozó kivitelezők nyilvántartása részét képezi azoknak a szolgáltatóknak
a névjegyzéke, amelyeknek az építésfelügyeleti hatóság, vagy a nyilvántartásból való
törlésével az MKIK jogerősen megtiltotta a
vállalkozó kivitelezői tevékenység folytatását.
Kapcsolódó jogszabályok: – 191/2009. (IX.
15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési
tevékenységről – 1997. évi LXXVIII. törvény,
Étv. – 2009. évi. LXXVI törvény, Szolgtv. –
2004. évi CXL. törvény, Ket. Mely építőipari
tevékenységekre terjed ki a jogszabály előírása? 4110 Épületépítési projekt szervezése,
4120 Lakó-, nem lakóépület építése, 4211 Út,
autópálya építése, 4212 Vasút építése, 4213
Híd, alagút építése, 4221 Folyadék szállítására
szolgáló közmű építése, 4222 Elektromos, híradástechnikai célú közmű építése, 4291 Vízi létesítmény építése, 4312 Építési terület
előkészítése, 4313 Talajmintavétel, próbafúrás,
4321 Villanyszerelés, 4322 Víz-, gáz-, fűtés-,
légkondicionáló-szerelés, 4329 Egyéb épületgépészeti szerelés, 4331 Vakolás, 4332 Épületasztalos-szerkezet szerelése, 4333 Padló-, falburkolás, 4334 Festés, üvegezés, 4391 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés, 4110 Épületépítési
projekt szervezése, 411001 Ingatlanberuházás,
-eladás, 412001 Épület-karbantartás, építőmesteri fenntartási munkák, 412002 Magasépítőipari munkák végzése (általános kőművesmunkák), 412003 Előre gyártott (nem saját
gyártású) építmény helyszíni összeszerelése,
felállítása, 412004 Műemlék építmény helyreállítása, restaurálása, 412005 Saját gyártású faépület helyszíni összeszerelése, felállítása,
412006 Saját gyártású műanyag épület helyszíni összeszerelése, felállítása, 4211 Út, autópálya építése, 421101 Útépítés, 421102 Térburkolás, 421103 Jelzések felfestése, 421104
Repülőtéri futópálya építése, 4212 Vasút építése, 4213 Híd, alagút építése, 4221 Folyadék
szállítására szolgáló közmű építése, 422102
Vízicsatorna-, közműépítés, 422103 Gáz- és
egyéb energia-csővezeték építése, 422104 Automata öntözőrendszer telepítése, 422105 Kútfúrás, 4222 Elektromos, híradás-technikai célú
közmű építése, 422202 Villamos közmű
építése, 422203 Távközlési hálózat építése,
4291 Vízi létesítmény építése, 429904 Sportjátéktér-építés, 4311 Bontás, 431102 Robbantással végzett épületbontás, 4312 Építési terület
előkészítése, 431201 Gépi földmunkák
végzése, 431202 Kézi földmunka végzése,
431301 Talajmintavétel, próbafúrás, 4321 Villanyszerelés, 432102 Vagyonvédelmi, riasztóberendezések felszerelése, javítása, 432103 An-
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tennaszerelés (helyhez kötött), 432104 Elektromos napelem szerelése, 432201 Gázvezetékés -készülékszerelés, 432202 Központi fűtés és
csőhálózat szerelése (nem elektromos),
432203 Szennyvízcsatorna-, vízvezetékszerelés, 432204 Szellőző-, légkondicionáló berendezés szerelése, 432205 Nem elektromos napkollektor szerelése, 4329 Egyéb épületgépészeti szerelés, 432902 Felvonó, mozgólépcső
szerelése, 432903 Kerítés, rács felszerelése,
432904 Felvonó-karbantartás, -javítás, 432905
Épületlakatos szerkezet szerelése, 432906
Hang- és hőszigetelés, 4331 Vakolás, 433102
Gipsz- és terrakottaszobrászat (helyszínen végezve), 4332 Épületasztalos-szerkezet szerelése, 433201 Árnyékoló, roló, napellenző, reluxa felszerelése, javítása, 433202 Redőnybeszerelés, -javítás, 433203 Nyílászáró, beépített bútor beszerelése, 433204 Álmennyezet-szerelés,
433205 Gipszkartonszerelés, 4333 Padló-, falburkolás, 433301 Épületburkoló-ipari munkák,
433302 Fapadlózás és műanyagburkolás,
433303 Műkőkészítés (helyszínen végezve),
433304 Parkettacsiszolás, -lakkozás, 433305
Tapétázás, 433306 Épületkövezés, 4334 Festés, üvegezés, 433401 Szobafestés, mázolás,
433402 Üvegezés, 433403 Építmény, faszerkezet gomba, kártevő és korrózió elleni
védelme, 433902 Sírkő felállítása, javítása, felújítása, tisztítása, bontása helyszínen, 433903
Szögbelövés, 4391 Tetőfedés, tetőszerkezetépítés, 439101 Tetőfedés, 439102 Bádogozás,
439103 Tetőszerkezet-építés (ácsolás), 439104
Tetőszigetelés, 439902 Vízszigetelés, 439903
Állványozás, dúcolás, 439904 Speciális kőművesmunkák, 439905 Cserépkályha-építés,
439906 Speciális vasbetonszerelés, 439907
Kazán és kemence kőművesmunkái, 439908
Gázkéményszerelés, 439909 Építményfenntartás ipari alpinista módszerrel, 439910
Zsaluzás, 439911 Saját gyártású fémszerkezet
helyszíni szerelése, 439912 Kútásás, 439913
Épületszobrászat, kőfaragás (helyszínen),
439914 Kandallóépítés.

AKCIÓS
SHELL PB GÁZ
Ingyenes
házhoz szállítással!

A szállítás Dömsöd belterületére
48 órán belül értendő.

Tel.: +36-30-9-337-357
+36-24-434-948

Szikvízüzem

MEGHÍVÓ!
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Tisztelt Dömsödiek!

Ezúton sok szeretettel hívjuk és várjuk Önöket 2010.
január 14-én csütörtökön 17,00 órára az OMK-ban tartandó
egészségügyi előadásunkra, fő téma a Vitamin szerepe az
egészségünk megőrzése érdekében! Az előadás ingyenes,
nem termékbemutató, csak egy korrekt tájékoztató!
„Még 1000 év Dömsödért” Egyesület Közhasznú
Szervezet

Békességet, boldogságot, csengőszót és gyertyalángot, ajándékot, szeretetet, s mindent,
ami fontos volt Nekünk, ajtónk elé fehér bársonyt hozott a 2009-es Karácsony!
Dömsödön egy csöndes téli éjjel, bűvös, titkos álmok suhantak a szélben, mindenki házába boldogság költözött, szívünk megtelt Örömmel! December egy csodás hónap, tele szívet,
lelket melengető ünneppel! Múlt év decemberében újból Mikulás járt Dömsödön, a várakozásban, a csomagok és ajándékok kiszállításában és a színes programok működtetésében a
„Még 1000 év Dömsödért” Egyesület tagjai és támogatóik, segítőik is kivették a részüket!
Ezúton szeretnénk megköszönni minden résztvevőnek, kicsinek és nagyoknak, fogatosnak, krampuszoknak, hogy ismételten sikerült nagyon sok gyermeknek és felnőttnek örömöt, kellemes és ünnepi hangulatot nyújtani a decemberi Mikulás-várás Dömsödön programban!
Az alábbi népi költésű versikével kívánok minden kedves olvasónak Sikerekben Gazdag
Boldog Új Évet!
„Még 1000 év Dömsödért”
Egyesület Közhasznú Szervezet nevében
Korona Sándor elnök
„Adjék Isten minden jót,
öt-hat tyúkot, jó tojót!
Hízott disznót, sok hurkát,
tele pincét, kamarát,
sonkát, kolbászt, szalonnát,
gond ne bántsa a gazdát!
Adjék Isten szép vetést,
rengő-ringó jó termést,
békesség és szeretet
töltse meg a szívetek
ebben az új évben!”
(Népköltés)
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Terematlétika verseny

2009. december 03-án de. 9 órakor, hét iskola
részvételével (Kiskunlacháza, Ráckeve, Szigetszentmárton, Szigethalom, Apaj, Taksony és
Dömsöd) került megrendezésre.
Egyéni eredmények
5. évfolyam
lány
40 főből
17.
Pethes Vivien
20.
Bábel Júlia
22.
Sass Nikolett
23.
Varga Beatrix
24.
Zsebők Fanni
27.
Kovács Orsolya
28.
Madarász Petra
31.
Kovács Dóra
fiú
45 főből
5.
Szabó Zoltán
10.
Sáfrán Mihály
11.
Fekete Attila
18.
Kun Attila
20.
Takács Márk
6. évfolyam
lány
42 főből
3.
Bábel Beáta
5.
Spisák Bernadett
11.
Baranyi Virág
13.
Magyar Dóra
15.
Gonda Andrea
18.
Lajos Alexandra

fiú
45 főből
1.
Göllény Zsombor
2.
Burján Botond
4.
Sass Levente
8.
Pokornyik István
17.
Péteri Szabolcs
21.
Végh Máté
7. évfolyam
lány
35 főből
2.
Vida Tünde
3.
Nagy Szandra
8.
Szabó Evelin
9.
Szabó Mercédesz
21.
Nagy Natália
fiú
45 főből
2.
Molnár Zsolt
10.
Sáfrán Tamás
11.
Sándor László
13.
Szomszéd Nándor
21.
Gecze Péter
22.
Felföldi Richárd
24.
Kerékgyártó Krisztián
8. évfolyam
lány
21 főből
2.
Turcsán Tímea
9.
Kovács Anna
11.
Tabajdi Fruzsina
12.
Felföldi Brigitta
13.
Kun Erzsébet
14.
Csiszár Kinga

Versenyhírek

A 2009-2010-es tanévben eddig több versenyen vettek részt az
iskolánkba járó gyerekek.

SZAVALÓVERSENY MAKÁDON

1. osztály
Holczimmer Noémi, 3. hely – felkészítő Patonai Istvánné
Várkonyi Petra, 3. hely – felkészítő Patonai Istvánné
2. osztály
Jakab Tünde, 2. hely – felkészítő Bak Gáborné
Kolompár Petra, 2. hely – felkészítő Patonai Nóra
Lázin Loretta, 3. hely – felkészítő Patonai Nóra
3. osztály
Vitáris Petra, 1. hely – felkészítő Patonai Istvánné
Pethes Patrícia, 2. hely – felkészítő Patonai Istvánné
Sipos Evelin, 2. hely – felkészítő Jarosiné Szabó Ilona
5. osztály
Pethes Vivien, 1. hely – felkészítő Pethesné Nyári Katalin
Kátai Dóra, 2. hely – felkészítő Nagy Lászlóné
6. osztály
Baranyi Virág, 2. hely – felkészítő Bak Gáborné
Bábel Beáta, 2. hely – felkészítő Sánta Istvánné

15.
Göllény Piroska
16.
Sándor Nikolett
17.
Duzmath Ibolya
20.
Zsebők Melinda
fiú
30 főből
1.
Lengyel Krisztofer
5.
Zölei Ádám
9.
Ormándi Márk
11.
Ruszkovics Patrik
12.
Simonidesz Benjámin
18.
Tóth Tibor

A csapatversenyek
eredményei:

5. évfolyam
lány: 5. hely
6. hely
fiú: 2. hely

(9 indulóból)

6. évfolyam
lány: 2. hely
fiú: 1. hely

(10 indulóból)
(9 indulóból)

7. évfolyam
lány: 1. hely
fiú: 2. hely

(7 indulóból)
(9 indulóból)

8. évfolyam
lány: 2. hely
4. hely
fiú: 1. hely

(8 indulóból)

(6 indulóból)

(6 indulóból)

7. osztály
Nagy Tímea, 2. hely – felkészítő Nagy Lászlóné
8. osztály
Csiszár Kinga, 3. hely – felkészítő Krnájszki Istvánné
Halász Petra, 3. hely – felkészítő Krnájszki Istvánné
Budai Petra, 2. hely – felkészítő Krnájszki Istvánné
Siket Blanka, 2. hely – felkészítő Krnájszki Istvánné
Kovács Anna, 2. hely – felkészítő Krnájszki Istvánné

MESEMONDÓ VERSENY TAKSONYBAN

2. osztály
Liptai Melitta, 1. hely – felkészítő Bak Gáborné
3. osztály
Kovács Gergő, 3. hely – felkészítő Jarosiné Szabó Ilona
5. osztály
Pethes Vivien, különdíj – felkészítő Pethesné Nyári Katalin
6. osztály
Baranyi Virág, 1. hely – felkészítő Bak Gáborné
Gyivi Ildikó, különdíj – felkészítő Bak Gáborné

RAJZVERSENY TAKSONYBAN

Szarka Nóra, 2. hely – felkészítő Varga Gézáné
Kincses Sándor, 2. hely – felkészítő Varga Gézáné
Fülöp Szilvia, 2. hely – felkészítő Varga Gézáné

XX. évfolyam 1. szám
MATEMATIKA VERSENY TAKSONYBAN

4. osztály
Papp János, 5. hely – felkészítő Jároliné Lázár Katalin
Lampert Georgina, 9. hely – felkészítő Jároliné Lázár Katalin
Földes Máté, 13. hely – felkészítő Jároliné Lázár Katalin
8. osztály
Felföldi Brigitta, 2. hely – felkészítő Ispánné Czibolya Andrea
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Gratulálunk valamennyi versenyzőnknek az elért eredményért, azért,
hogy a falunkat erejükhöz mérten, jól képviselték! A felkészítő pedagógusoknak pedig köszönjük a plusz munkát, ami lehetővé tette, hogy a
gyerekek el tudjanak indulni a versenyekre, és megállják a helyüket!

HÁZI MATEMATIKA VERSENY

4. évfolyam:
1. Takács Daniella (Bábelné Varga Judit)
Zsiba Mihály (Jávorka Józsefné)
2. Lampert Georgina Gréta (Jároliné Lázár Katalin)
3. Papp János (Jároliné Lázár Katalin)
5. évfolyam:
1. Dankó Lili /Apaj/ (Gerlichné Gózon Ildikó)
2. Pethes Vivien (Ácsné Jaksa Szilvia)
3. Perger Benjámin (Ácsné Jaksa Szilvia)
6. évfolyam:
1. Gonda Andrea (Pergerné Kenesei Krisztina)
2. Baranyi Virág (Pergerné Kenesei Krisztina)
3. Pokornyik István (Pergerné Kenesei Krisztina)

KÖRZETI TANULMÁNYI VERSENY
KUNSZENTMIKLÓSON

Magyar nyelv és irodalom
3. évfolyam
Ispán Lilla, 2. hely (Budainé Doroszlay Judit)
Vitáris Petra, 8. hely (Patonai István)
Sas Dorottya, 13. hely (Jarosiné Szabó Ilona)
4. évfolyam
Lampert Georgina Gréta, 6. hely (Jároliné Lázár Katalin)
Pap János, 10. hely (Jároliné Lázár Katalin)
Zsiba Mihály 14. hely (Jávorka Józsefné)

Matematika
3. évfolyam
Magyar Bence Dávid, 2. hely (Jarosiné Szabó Ilona)
Perger Balázs István, 4. hely (Jarosiné Szabó Ilona)
Kovács Gergő, 5. hely (Jarosiné Szabó Ilona)
4. évfolyam
Papp János, 3. hely (Jároliné Lázár Katalin)
Lampert Georgina Gréta, 6. hely (Jároliné Lázár Katalin)
Zsiba Mihály, 13. hely (Jávorka Józsefné)

Sztojka Vanessza Hajnalka 5. o.

Rupa Erzsébet 8. o.

A Petőfi téri iskolában a MIKULÁS ünnepség napján rajzversenyt
rendeztek.
A zsűri döntése alapján a következő eredmények születtek:
1.
Keresztúri Dóra 8. o.
2.
Csordás Gábor 8. o.
3.
Horváth Márió 6. o.
4.
Seres Gergő 5. o.
5.
Seres Krisztofer 3. o.
6.
Sztojka Diána Regina 6. o.
7.
Sztojka Vanessza Hajnalka 5. o.
8.
Rupa Erzsébet 8. o.
9.
Lakatos Richárd 6. o.
10.
Kun Angéla Georgina 3. o.
11.
Sztojka Ildikó (Tifani) 8. o.
12.
Csepregi János 8. o.
13.
Horváth Norbert 8. o.
14.
Keresztúri Dávid 8. o.

Seres Gergő 5. o.
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Elsõ betlehem
találkozó

December 17-én csütörtök délután, iskolánk betlehemes találkozót
rendezett. Nyolc kisebb-nagyobb csoport mutatta meg a tudását ebben
a szép magyar hagyományban, a betlehemezésben.
Érkeztek Szigetszentmiklósról (két csoport is), Szigethalomról, Szigetszentmártonból, Dunavecséről a Ref. Kollégiumból. A kiskunlacházi katolikus hittanosokat is vendégül láthattuk a tanítójuk, Gábor bácsi
vezetésével. Megtudtuk, hogy ők igazi hagyományt őriznek, a faluban
is betlehemeznek. Beköszöntenek a családokhoz, rokonokhoz, nagyszülőkhöz, keresztszülőkhöz vagy ismerősökhöz. Szívet melengető érzés lehet őket fogadni.
Nagy sikert aratott a dömsödi második és nyolcadik osztályos csoport is. Jöttek kicsi csizmában, ködmönkében, a nagypapa vagy dédipapa subasapkájában igazi pásztorbottal. Doboltak, verseltek, furulyáztak, régi-régi rigmusokat szavaltak a kicsi Jézus tiszteletére.
Megajándékoztuk őket
– Budai Ilona csodálatos mesemondásával
– apró szeretnivaló meglepetésekkel
– mézeskalács csillagokkal és a 8. b osztály kiemelkedő színvonalú
betlehemes színdarabjával.
Minden csoport élményekkel gazdagon tért haza.

A kiskunlacházi csoport

A dömsödi
8. osztályosok
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Mézesbábok kiállítása

December 17-én, csütörtökön tekinthették meg az érdeklődők a
gyerekek
(nagymamák,
édesanyák, tanító nénik)
mézesbábos kiállítását.
Fantasztikus
kézügyességgel, ízléssel
készültek a kicsi házikók, templomocskák, egész erdei hegyoldalak fenyőfákkal,
erdei etetőkkel, állatokkal. Rácsodálkoztunk a
gyönyörű fehér csipkés
adventi koszorúkra, a mézes betlehemre. Csak ámultunk látva a duci angyalkákat, vágtató szarvasokat.
Csak úgy ragyogtak a gyöngyös harangocskák, szívecskék csillogtak,
s az ínycsiklandó csokis marcipános gyönyörűségek!
Ugye jó érzés volt magunk mellé venni a gyerekeket és együtt
készülődni! Számunkra is csupa öröm volt látni a készülődés izgalmát.
Köszönet érte minden nagymamának, édesanyának, tanító néninek!
Krnájszki Istvánné szervező
Fotó: Kővári

XX. évfolyam 1. szám
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ÉRDEKES KIÁLLÍTÁS AZ AULÁBAN

Dulcz Dénes tanár úr kollázs alkotásait tekinthetik meg a látogatók az OMK aulájában. Az összeragasztott mozaikok mókásak és egyben elgondolkodtatók, hangulatilag a karikatúrához állnak közel.
A kollázs értelmezése: „Szöveg és kép összeillesztésével új jelentés jön létre”.
A gondosan társított képek arról árulkodnak, hogy türelemmel, kreativitással, a világra való nyitottsággal, milyen léleküdítő alkotások születnek,
mindannyiónk örömére!
Tekintsék meg Önök is!
-V.I.-

Milyen változatos…

Különösen szép a magyar nyelv! Ha jól
megfigyeljük mindennapi beszédünket,
meglepően sokféle módon tudunk kifejezni
egy valamit. Egy-egy szónak több szinonímája is van:
Nézzük csak meg, ki hogyan hal meg?
„Az aratóért jön a kaszás, a házmester
beadja a kulcsot, a molnárt felőrli az élete, a
szabónak elszakad az élete fonala, a pék
megeszi a kenyere javát, a kertész a paradicsomba kerül, a postásnak megnyílik a mennyország kapuja, az órásnak üt az utolsó órája, a kalauz eléri a végállomást, a prímásnak
elszakad a húrja, a matróz az örök nyugalom
tengerére hajózik, a pénztáros elszámol az
élettel, a trombitásból kifogy a szusz, a
koldus jobblétre szenderül, a díjbírkózót
maga alá gyűri a halál, a bérlő örökös
otthonra lel, a boldogtalan megboldogul, a
léghajósnak elszáll a lelke, a vegetáriánus
fűbe harap, a virágárus alulról szagolja az
ibolyát, a lovász elpatkol, a vadásznak lőttek, a papnak beharangoztak, a színésznek
legördül a függöny, a muzsikusnak elhúzzák a nótáját, a borbélyt kinyírják, a kis
embereket elteszik láb alól, a meteorológusnak befellegzett.”

KERESZTREJTVÉNY

Novemberi számunkban megjelent játék helyes megfejtése a következő: „Lupus in fabula”.
A beküldők közül a szerencse Alberczki Nórának (Dömsöd, Váczi u. 23.) és Molnár Juditnak
(Dömsöd, Felszabadulás u. 9/a) kedvezett. Ők a Virágoskert Drogéria által felajánlott 2000 Ft-os
utalványt nyerték, melyet a helyszínen vehetnek át. Gratulálunk!
Rejtvénnyel legközelebb februárban jelentkezünk!

Most újra 100% -os támogatási lehetõség a
közalkalmazottaknak is!

Ha Önt a közszférából bocsátották el, vagy dolgozik, de hamarosan meg fog szűnni a munkaviszonya, tanuljon az Ú J P Á L Y A program keretében!
Választható képzéseink: Pincér, Irodai asszisztens, Kéz- és lábápoló, műkörömépítő, Panziós, falusi vendéglátó, Szociális gondozó és ápoló. Érettségire épülő képzések: Gyógymasszőr, Logisztikai ügyintéző, Gyógyszertári (szak-asszisztens)

A képzéseket folyamatosan indítjuk, min.10 fő esetén, kunszentmiklósi, ráckevei, kecskeméti
és budapesti helyszíneken.
Információért hívja a 76/550-220 vagy a 70/424-2330-as számokon Lukácsi Tündét!
Jöjjön MOST és tanuljon a Mátrix Oktatási Központban, mi támogatjuk elképzeléseit!
Ny.sz.: 03-0039-06
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Keresztyén élet
Folytatás, Jézussal

Amikor egyszer a sokaság hozzá tódult, és
hallgatta az Isten igéjét, ő a Genezáret-tó
partján állt. Meglátott két hajót, amely a
part mentén vesztegelt; a halászok éppen kiszálltak belőlük, és hálóikat mosták. Ekkor
beszállt az egyik hajóba, amelyik Simoné
volt, és megkérte, hogy vigye őt egy kissé beljebb a parttól, azután leült és a hajóból tanította a sokaságot.
Miután abbahagyta a beszédet, ezt mondta
Simonnak: „Evezz a mélyre, és vessétek ki
hálóitokat fogásra!” Simon így felelt: „Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, és semmit
sem fogtunk, de a te szavadra mégis kivetem
a hálókat”. S amikor ezt megtették, olyan
nagy tömeg halat kerítettek be, hogy szakadoztak a hálóik. Ezért intettek társaiknak,
akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek és
segítsenek nekik. Azok, pedig odamentek, és
annyira megtöltötték mind a két hajót, hogy
majdnem elsüllyedtek.
Simon Péter ezt látva leborult Jézus lába
elé, és így szólt: „Menj el tőlem, mert bűnös
ember vagyok, Uram!” A halfogás miatt
ugyanis nagy félelem fogta el őt és azokat,
akik vele voltak és segítettek; de ugyanígy
Jakabot és Jánost, a Zebedeus fiait is, akik
társai voltak Simonnak. Jézus akkor így szólt
Simonhoz: „Ne félj, ezentúl emberhalász leszel!”. Erre kivonták a hajókat a partra, és
mindent otthagyva követték őt.
(Lukács evangéliuma 5,1-11.)
Kedves Testvéreim, az újév napja mindig a
folytatás kérdéseit hozza elénk. Milyen lesz a
folytatás? Nagyon nehéz kérdés ez a mai napon,
hiszen teljesen kiszámíthatatlan, és bizonytalan
a világ. Amikor a társadalmi dolgokra nézünk, a
társadalom erkölcsi állapotára gondolunk, ha a
gazdasági helyzetünkre nézünk, ha az államra,
vagy a jogi változásokra tekintünk minden teljesen bizonytalannak látszik. Sajnos azt is meg
kell említeni, hogy nemcsak a társadalmi környezet, a természeti környezet is egyre bizonytalanabb. Milyen lesz tehát a folytatás? Úgy
gondolom, hogy erre nagyon nehezen, nagyon
töredékesen lehet csak válaszolni. Nagyon fontos azonban azt látnunk, hogy nem is ez a legfontosabb kérdés. Mi a legfontosabb kérdés? A
legfontosabb kérdés az, amire Simon Péter Jézussal való együttléte, találkozása is utal, a legfontosabb kérdés az, hogy Jézussal folytatjuk,
vagy pedig Jézust figyelmen kívül hagyva folytatjuk életünket. A 2010-es esztendő döntő kérdése is ez lesz: Jézussal folytatjuk életünket ebben az esztendőben, vagy Jézust figyelmen kívül hagyva próbálunk élni?

Az óévi istentisztelten hallottuk milyen nagy
kegyelem, hogy Jézus akkor és ott a parton járt.
Péterék a reménytelenségben, a hiábavalóságban, az üres hálókkal a kezükben találkoznak
Jézussal, aki éppen ott jár. Tudjuk semmi sem
véletlen Isten terveiben, ez sem véletlen, hogy
ők találkoznak Jézussal. Jézusra figyelve nem
abból áll a napjuk folytatása, hogy kimossák az
üres hálókat és próbálnak megnyugodni a sikertelenség után, valahogy kipihenni magukat, mielőtt újra ki kell menni és próbálkozni, hanem
Péter hallhatja Jézus szavát. Milyen áldás az,
hogy ha a tegnapi napot, tegnapi estét, és a
2009-es évet nem azzal zártuk, hogy keseregtünk az üresség felett. Milyen áldás az, hogy ha
nemcsak azt kellett tapasztalnunk, hogy elhasználódtunk az elmúlt évben, és semmi hasznot,
semmilyen jövőt nem kaptunk, hanem – habár
lehet, ezek a dolgok igazak –, azt is, hogy Jézus
szólt hozzánk. Üzenetet kaptunk és volt találkozásunk Jézussal.
Az Úr igénybe vette Simon Péter kevés idejét. Kevés ideje van Péternek, nemsokára újra
munkába kell állnia, addigra pedig helyre kell
hozni a felszerelését. Ezt a kevés időt azonban
nem sajnálja Jézustól. Készséges arra, hogy hajóját kölcsönadja Jézusnak, és ő maga is figyel
Jézus szavára. Ebből lesz aztán folytatás, ebből
következik az, hogy Ő Jézussal fogja folytatni
az életét.
Kedves Testvéreim, ma ezt az életváltoztató
folytatást vizsgáljuk meg. Három kérdés alapján: 1. Mi kell ahhoz, hogy Jézussal folytatódjon az életünk? 2. Miért lehetetlen, hogy Jézussal folytatódjon az életünk? 3. Hogyan lehetséges mégis, hogy Jézussal folytatódjon az
életünk?
1. Először mi kell ahhoz, hogy Jézussal
folytatódjon Simon Péter élete? Ehhez hit és
bizalom kell Jézus Krisztus szava iránt. Amikor
vége Jézus igehirdetésének, úgy tűnik, hogy
csak pár métert kell evezni kifelé és aztán mindenki mehet a maga dolgára. Ekkor azonban Jézus egy megdöbbentő mondatot mond Simon
Péternek: „Evezz a mélyre, és vessétek ki a hálóitokat fogásra!” Péter szakember, Jézus pedig
emberileg nézve egy ács. Semmi köze a halászmesterséghez. Péter ezt csinálta mindig, ebben
nőtt fel. Jézus nem a tenger mellett nőtt fel. Abban az esetben, ha emberi szóként fogadja Péter
Jézus szavát, akkor kineveti. Péterben azonban
elvégződött az, hogy ne emberi szóként fogadja
Jézus szavát, hanem isteni üzenetként, igeként.
Jézust sem csak embernek látja, hanem Úrnak
látja, tekintélynek látja. Ez végződik el a szívében, és ezért, bár teljesen alkalmatlan az időpont, alkalmatlan lesz a mélység, minden telje-
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sen alkalmatlan arra, hogy itt bármi történjen,
kiveti a hálókat fogásra. Péter számára Jézus
szavának ilyen hatalma van. Ez a feltétele annak, hogy Jézussal folytatódjon egy ember élete. Jézus szavát nem egy régi vándortanító megőrzött kegyes mondatainak gondolni, nem egy
emberi ötlethalmaznak látni, nem egy régi kortörténeti emléket figyelni meg benne, hanem isteni szóként hallgatni. Isteni szóként hallani
meg, amely hatalom a világ felett, minden felett,
a természet felett, az emberi élet felett, az idő és
az örökkévalóság felett, és saját életünk felett.
Ez kell ahhoz, hogy valaki Jézussal folytathassa
az életét.
Kedves Testvéreim, igaz ez ránk nézve is. Péter a fáradtsága ellenére tudott figyelni. Nem tudom ki mennyire fáradt, milyen megfáradt lélekkel, vagy állapotban jött ide az újév napján az Isten házába, de meg kell hallani Jézus szavát mint
isteni szót. Tele vagyunk kifogással, teljesen furcsa, amit Jézus üzen, ahogy eredményt, ahogy
teljességet akar adni a mi életünkbe. Egészen
más az, ahogy a tapasztalatok szólnak, ahogy
megszoktuk, ahogy elvárható, de mégis megtörténhet a csoda, hogy isteni szóként halljuk meg
Jézus szavát. Ez a feltétele annak, hogy az ember
Jézussal legyen, Jézussal folytassa.
Kedves Testvéreim, jó lenne szent fogadalmat tenni, nem üres fogadkozás szerint, hanem
a lelkünkért, üdvösségünkért, békességünkért,
és azért, hogy ne ürességbe menjen el ez az
évünk, ne elhasználódjunk haszon nélkül, fogadalmat tenni arra, hogy ebben az évben Isten
szavát keressük, hallgatjuk, és komolyan akarjuk venni. Áldjon meg bennünket az Úr, hogy
éljünk az igével ebben az esztendőben naponta,
és jöjjünk a templomba, akarjuk hallani, és
meghallani Jézus szavát az Isten üzeneteként, az
Isten igéjeként. Ez a feltétele annak, hogy Jézussal folytassuk az életünket.

2. A történet egy pontján azonban Péter
számára egyértelművé válik az, hogy lehetetlen az, hogy Jézussal folytatassa életét. Kimennek a mélyebb vízre, Péter kiveti a hálót, és
tele van a háló. Intenek, kiabálnak a másik hajónak – általában párosan halásztak –, és mind a
két hajó megtelik. Ebben a helyzetben, ezt a hatalmat látva Péter leborul Jézus előtt, és azt
mondja Jézusnak: „Eredj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok!” Lehetetlen, hogy mi együtt
menjünk tovább. „Eredj el tőlem, mert én bűnös
ember vagyok!” Mi nem folytathatjuk együtt,
ez lehetetlen. Miért mondja ezt Péter?
Kedves Testvéreim, Péter azt érti meg, hogy
Jézus hatalmának szent erkölcsi üzenete van.
Jézus nemcsak megmutatja a hatalmát, hanem
Jézus hatalma mindig jó és szent, örökkévaló
erkölcsi következményekkel jár. Minden hatalomnak vagy pozitív, vagy negatív erkölcsi üzenete van, amelyet nem a pillanatnyi hasznosság,
hanem csak Szentírás alapján lehet megállapítani. Ezt el szoktuk felejteni. Azt mondjuk, hogy
ez a vallás, ez a módszer vagy ez az ember segít,

XX. évfolyam 1. szám
gyógyít és ezért igazolható. Mindig fel kell tennünk azonban a kérdést hogy Isten igéje alapján
milyen előjele van annak, ami történik? A Biblia
leírja, hogy a gonosz is adhat hatalmat, segít,
gyógyít. Mindig meg kell vizsgálni Isten Igéje
alapján az erkölcsi előjelet! Péter megértette,
hogy ami történt az az Isten megalkuvás-nélküli
szent hatalmával történő találkozást jelentette.
Simon Péter Isten szent hatalmának következményeit érti meg és nem a maga erkölcsisége
szerint gondolkodik.
Elképzelhetjük, hogy mi lett volna, ha egy
mai dörzsölt vállalkozó kap ilyen segítséget Jézustól. A maga erkölcsi kicsinyességével mit
mondott volna? „Jézus köszönöm a csodát, de
hát előbb is szólhattál volna, most ki kell fizetnem az embereknek a hiábavaló hálómosást is.”
Meg van nekünk a mi kicsinyes erkölcsi ítéletünk és azzal nagyon magabiztosan ítélkezünk
minden felett, de ez így nem jó. Egyedül az Istennek van valódi erkölcsi bölcsessége, amely
mentes minden érzelgősségtől, töredékességtől,
felületességtől, ideiglenességtől. Ő örök erkölcsi alapon cselekszik. Ez az, amit megért Péter,
ezért borul le, ezért kéri, hogy Jézus menjen el
tőle, és hagyja őt békén, mivel bűneire rávilágít
Jézus szent hatalma. Péternek itt ebben a pillanatban teljesen igaza van. Ha csak ennyi történt,
hogy Isten megmutatta az Ő dicső, szent hatalmát, akkor Péternek le kell borulnia, majd me-

Egyetemes
imahét
Alkalmaink
2010. január 18-22 -ig:

Január 18. hétfő 1700 óra:
Baptista imaház
Január 19. kedd 1700 óra:
Baptista imaház
Január 20. szerda 1700 óra:
Dabi Református Templom
Január 21. csütörtök 1700 óra:
Dömsödi Református
Gyülekezeti Ház
Január 22. péntek 1700 óra:
Dömsödi Református
Gyülekezeti Ház

17
nekülnie kell az Isten elől. Lehetetlen, hogy közös legyen az életük folytatása. Ez az a helyzet,
amelyben aztán az Úr kegyelmét és szeretetét
kijelenti, de álljunk meg azért itt. Adjon az Isten
nekünk ebben az évkezdésben helyes iránytűt
az Ő igéje által, hogy nem a magunk kicsinyes
erkölcsisége alapján akarjuk megítélni az Istent,
hanem az Isten dicsőséges erkölcsi mértéke szerint meglátni magunkat, meglátni, hogy bűnös
emberek vagyunk.
3. Ezután jön azonban a döntő kérdés: Hogyan lehetséges mégis, hogy Simon Péter Jézussal folytassa az életét? Hogyan lehetséges
mégis? Azáltal, hogy Jézus új kezdetet ad neki.
„Ne félj, ezentúl emberhalász leszel.” Egy új
életed lesz. Péternek ezt mondja Jézus, új kezdetet ajándékozok neked, én, Jézus. Van rá hatalmam, láttad, szakadoznak a hálók. Én egy új
kezdetet ajándékozok neked.
Kedves Testvéreim, Isten nem azt akarja,
hogy valamit újra kezdj ebben az évben. Mi
mindig fogadkozunk mindennel kapcsolatban,
hogy most újra kezdjük, mint a fogyókúrát.
„Igen Uram ebben az évben most újra kezdjük,
segíts ebben Istenem!”
Nem Testvéreim! Átok legyen minden újrakezdésen! Az újrakezdések helyett végre kérjük
el az új kezdetet, amit az Isten ad, és amit az Isten munkál. Nem újrakezdésre van szükségünk,

hanem új kezdetre. Egészen másra, amit az Isten munkál. Egyszer Péter már megtalálta Jézusban a Messiást, de most egy új kezdetet kap,
most már Jézus nem engedi el, most már Jézus
formálja. Eddig halakat halászott az életből a
halálba, most embereket fog halászni a halálból
az életre. Ettől kezdve az örök életet éli és szolgálja. Látja, érzi a bűnt de, tapasztalja a bűnbocsánatot és a bűnből való szabadítást is. Jézus
Krisztus ezt végzi el benne. Új értelme lesz az
életének, és ez az új kezdet az, ami által mégis
lehetséges, hogy Simon Péter Jézussal folytassa. Ez lehetséges Isten szeretetéből a te életedben, és az én életemben is. Egy új kezdet. Jézus
Krisztus áldozata, szeretete, terve szerint lehetséges ez az új kezdet. Adja meg nekünk Isten,
hogy ennek az esztendőnek az első napján elfogadjuk az Ő hatalmát, újjáteremtő hatalmát. Adja meg nekünk az Isten, hogy hittel tudjuk elfogadni. Ahol az ige szól, Jézus hatalma bizonyosság, ott van új kezdet. Jézus erről akar velünk beszélni, és ez az, amit biztosít nekünk, és
így lesz folytatásunk Jézus Krisztussal. Könyörüljön meg rajtunk így az Isten, és így valóban
új évünk lesz.
Ámen.
/Dabi újévi istentisztelet 2010 –
Balogh László Levente
református lelkész/

Csak azért is egészségesebb leszek!

Az egészségünkkel törődni, az ilyen válságos időkben talán fontosabb, mint bármikor –
mondta el újságunknak Schwarzkopf Melinda, a Ceragem Sziget Kft. ügyvezető igazgatója.
Ma már nem kell szükségszerűen távoli országokba elmennünk, ha tenni akarunk az egészségünkért. A Ceragem Master az első és a mai napig egyetlen magyarországi gyógyászati segédeszköz tanúsítvánnyal rendelkező thermo-akupresszúrás masszázságy, amit vendégeink 3 éve
díjmentesen próbálhatnak ki hétfőtől szombatig minden nap.
– Inzulinos cukorbetegként érkeztem a központba, napi négyszeri szúrással – meséli KocsisBarna Imréné Magdi Szigetszentmiklósról, 62 éves, vendég. – Vércukorszintem ma már 6 és 8
közötti, így háromszori szúrás is elég. A magas vérnyomásomra korábban naponta 3 tablettát
szedtem, 160 Ceragem-alkalom után napi 1 tablettával is beállt 120/70 és 130/80 közötti értékre.
– Prosztata-megnagyobbodással és nyaki érelmeszesedés okozta vállfájdalommal és fülzúgással érkeztem a bemutatóterembe – tudtuk meg Máté Péter 68 éves szigethalmi vendégtől. –
Négy hónapos Ceragem használat után a prosztatánál 55-60%-os javulás mutatkozott. A szabad PSA érték 11,6-ról 5,4-re csökkent. A gyakori éjszakai vizelés elmaradt, és a vállfájásom is
megszűnt.
– Nagyon erős csontritkulásom volt, évekig csak a padlón tudtam aludni, három hónap alatt
ez nagyon jól megjavult, már nem fáj a hátam, és végre ágyban alszom! – mesélte D. Miklósné,
58 éves budapesti vendég.
Kérdésünkre, hogy kik mehetnek a szigetszentmiklósi bemutatóterembe, Schwarzkopf Melinda elmondta, hogy szeretettel várnak mindenkit, aki javítani szeretne egészségi állapotán.
Vannak vendégek, akik magas vérnyomással érkeztek hozzánk, mások gerincbántalmakkal,
mozgásszervi problémákkal, cukorbetegséggel, migrénnel, alvászavarral, depresszióval, allergiával, és már próbatermi körülmények között is számottevő javulást tapasztaltak egészségi állapotukban. Nem ritka az sem, hogy évtizedes fájdalmak és elváltozások enyhültek néhány hónap alatt.
Címünk: Szigetszentmiklós-Gyártelep, Lordok Háza, a szigethalmi Mű út mellett, a buszpályaudvar mellett. Telefonszám: +36-24-447-547, www.ceragemsziget.hu, nyitva tartás: H-P:
8-18, Szo: 8-12.
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MEGEMLÉKEZÉS ÓVÁRY ARTHURRÓL, A DÖMSÖDI
RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM TERVEZÕJÉRÕL

2009-ben megkeresett telefonon valaki, aki úgy mutatkozott be,
hogy Óváry Gábornak hívják és unokája Óváry Arthurnak, aki az
1928-ban elkészült Dömsödi katolikus templomot is tervezte.
Óváry Gábor tanulmányt készített híres templomépítő és polihisztor nagyapjáról, és kutatásai során jutott el Dömsödig. Személyes találkozásunkkor fényképeket készített a templomról és mivel 1999ben megírtam egy Pest megyei levéltári pályázatra a „Fejezetek a
Dömsödi Katolikus Egyházközség történetéből, a Váci Püspöki Levéltárban őrzött levelek és jegyzőkönyvek alapján” című dolgozatomat, adtam neki saját kutatásaim eredményét. Ezeket Óváry Gábor
felhasználta, 2009. novemberben a pesterzsébeti Csiliben tartott előadásában, melyet az Erzsébeti Helytörténeti Klub rendezett.
Az előadásnak Dömsödre vonatkozó részét az alábbiakban szó
szerint idézem:

A tervező: Óváry Arthur

A dömsödi r. kat. templom terve

„Óváry Arthur templomépítővel összefüggésben az is
megállapítható, hogy Hanauer
A. István váci megyéspüspök
korábban már kapcsolatban
volt a pesterzsébeti építésszel
a dömsödi egyházközösség
templomának tervezése és
építése során. A Váci Püspöki
Levéltárban megtalálható az
Óváry Arthur által tervezett
dömsödi templom terve, valamint a templomépítés körülményei. A dokumentumok
szerint Dömsödön és környékén nagyrészt reformátusok
éltek, ezért a város katolikus
templommal nem rendelkezett. 1927. február 9-16. között egy katolikus szent misszió megalakította az Oltár
Egyesületet. Az Oltár Egyesület két hitoktatója dr. Décsey Géza és Kiss László
1927. április 11-12. között a
húsvéti szertartások elvégzése céljából nem csak Dömsödön, hanem a két szomszédos uradalomban Apajpusztán és Szunyogpusztán
is gyóntatást szerveztek. A
Váci Püspöki Levéltárban
őrzött levelek szerint „Mindkét uradalomban a tiszt urak
kézséggel nyújtanak hozzá
alkalmat s adnak szabadságot arra a napra a cselédeknek.”
1927. július 27-én Kiss
László lett a plébános, majd
október hónapban megalakította a Dömsödi Egyházközségi Tanácsot. Az Egy-

házközség tagjai elhatározták, hogy templomot építenek és ehhez kérték Hanauer váci megyéspüspök segítségét. Felltételezhető, hogy a püspök úr a Szent Lajos római katolikus plébániatemplom építsével összefüggésben Óváry Arthur műépítészt kérte fel a templom tervinek elkészítésével, majd a terv birtokában Hanauer püspök 1928. július 9-én levelet írt Klebelsberg Kunó vallás és közoktatásügyi magyar királyi Miniszter Úrnak:
„Legyen szabad ez alkalommal Nagyméltóságod nagybecsű figyelmét
különösen felhívni a dömsödi egyházközösség igen nagy szegénységére
és nehéz helyzetére. Dömsödön és környékén 1200 katholikus hívő él elszórva a nagy pusztaságon, de mindenütt másvallásuak közé beékelve.
Templomuk nincs, ami összefonná őket, csak egy nagyon szegényes nádfödeles, alacsony parasztház szobájában fáradozik a misszionáriusok önfeláldozásával a kihelyezett lelkész... Nagyon kérem Nagyméltóságodat,
legyen kegyes ezen
körülményeket figyelmére méltatni
és a szegény dömsödi egyházközségnek a kért vallásalapi segélyt méltóztassék megadni.”

A Szent Márton kép

A pénz nagy része
összejött, a Szent
Márton templom
építése Dömsödön a
Szabadság út 7779. szám alatti területen 1928-ban befejeződött. Novemberben
Hanauer
püspök a templomot felszentelte. A
templom neogótikus stílusban épült,
homlokzata aszimmetrikus lett, mert a
homlokzat bal oldalára tervezett torony
pénzhiány miatt nem
épűlt meg, harangozásra a régi haranglábat használták. A
templom berendezése igen szegényes
volt, de figyelmet
felkeltő volt a tizenhárom színes üvegablak, amelyből öt
ma is látható. A templom közadakozásból épült fel, a munkák végösszege 30
ezer pengő volt. A
templomban lévő
Szent Márton-képet
Szokol Willibald
festőművész készí-
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tette.
(Egyik
festménye a Városligeti Vajdahu nyadvárban
lévő Mezőgazdasági Múzeum
társalgójában jelenleg is megtekinthető.)
A váci megyéspüspök
1929. január 3-án
kelt – Óváry Arthur műépítész
úrnak címzett –
levelében megköszönte azt a tevékenységet,
amelyet a tervező
a dömsödi egyházközösség
templomának
építésében és támogatásában
nyújtott.
A dömsödi r. kat. templom főoltára
A ma is látható
belső kialakításra csak 1939-ben kerülhetett sor. Az erről szóló levélben az
akkori plébános Hrenkó Ferenc ezt írta a püspöknek: „A pesterzsébeti
Szent Erzsébet templom régi főoltárát a dömsödi templom ajándékba
megkapta. Miután ez az oltár a mérete miatt a dömsödi templomban nem
fért volna el, a harangozóval teljesen átalakítottam, az itteni menekültek
táborában lakó lengyelek pedig befestették.” Az esemény történelmi háttere az volt, hogy 1939. szeptember 1-jén Németország megtámadta Lengyelországot. A németek megszállása elől a lengyelek Magyarországra is
menekültek és Dömsödön is létesült egy ideiglenes lengyel tábor.
(A dokumentumok felkutatásában D. Nagy Judit helyi lakos
volt segítségemre.)
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képzelt látszati képe is szerepelt. A templom három hajósra lett tervezve, hogy a katonaság is elférjen benne, de
anyagi okokból Óváry Arthur
egy új tervet (egy hajós épületet) készített.
– A kezdeti építkezésnél a
katonaság sokat segített, így a
munkadíj minimális volt,
közben a szentmiséket a plébánián, vagy a szabadban tartották.
– Az anyagbeszerzést és az
építkezést egy munkaszolgálatos mérnök felügyelte, valamint Óváry mérnök is lelátogatott néha-néha, de az akkori
Kiss László 1927-1930-ig plébános közlekedési viszonyok ezt ritvolt Dömsödön, így a templomszen- kábban tették lehetővé. E miatt is történt, hogy az eredeti
telés az Ő szolgálata alatt történt
tervtől eltérően a templomot
nem közvetlenül a torony mellé, hanem attól távolabb építették. Óváry
mérnök szerint ez Kiss László elgondolása volt, hogy így a templom ne
fogja el a plébánia elől a napot. A másik nagy hiba a pillérek építése körül
volt: nem megfelelő mérettel és anyaggal készültek, ezért ezeket Óváry
mérnök lebontatta és a megfelelő formában és nagyszilárdságú téglával
újraépíttette.”
Közreadta:
D. Nagy Judit

Óváry Arthur más vidéki városokban is tervezett templomkat, az egyik
manapság napvilágot látott dokumentum szerint az Orgoványban lévő
(Orgovány, Kossuth Lajos utca 44. szám alatt lévő) Magyarok Nagyaszszonya elnevezésű római katolikus templom terveit is ő készítette. A templom történetét leíró dokumentumok a következőket tartalmazzák:
A templom 1332-ben már létezett, majd a törökök 1572-ben elpusztították.
A templomot 1920-ban újraalapították, amely egy malomépületből és
egy toronyból állt.
~ 1940-ben Orgovány közelében egy Lőtér létesült, ahol állandó katonaság tartózkodott. A katonaság testületileg vonult fel vasárnaponként a
szentmisére, gyakran katonazenekarral. A lelkész Csollák Lajos volt.
– Kiss László dömsödi plébános 45 éves korában 1942 márciusától az
orgoványi templom plébánosa lett. 1942 tavaszán a sok eső miatt a templom vályogfalai annyira megrongálódtak, az épület életveszélyessé vált,
ezért – a torony kivételével – az épületet le kellett bontani. A bontásnál a
román katonaság szolgáltatta a munkaerőt, akkor éppen Erdély hozzánk
tartozó részéről is voltak katonák a Lőtéren.
– Új templom megépítése vált szükségessé, az alapkőletételre 1942 októberében került sor, ezen többek között részt vett Vedres Béla apát is.
– A templom tervezésével Kiss László jó ismerősét, Óváry Arthur pesterzsébeti építész mérnököt kérte meg (Pöltemberg utca 67.), aki azt amúgy
baráti alapon az egyházközösség felé vállalta.
– 1943. július 2-án – Pünkösd vasárnapján – megindult a gyűjtés, a felszólítást tartalmazó plakáton a templomot tervező Óváry Arthur által el-

Az orgoványi katolikus templom tervrajza
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