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Birtokba vették a gyerekek az új játszóteret. Cikk a 11. oldalon

A K T U Á L I S

Kedves Dömsödi Hírnök Olvasók!
A választási ciklus utolsó Aktuálisát olvashatják az érdeklődők. Lezárásként illene valamilyen mérleg-félét vonnom, de erre majd úgyis
sor kerül a polgármesteri beszámolómban, illetve a választási kampányban. Most csak annyit
jegyzek meg, hogy igyekeztem mindenről – a
nagyközségünket érintő dolgokról – tájékoztatni
az olvasókat, így aztán mindenki végigkövethette mindennapi gondjainkat, örömeinket. Remélem, hogy az elődömtől, Kudarné Marikától átvett rendszeres tájékoztatás szokását szívesen
fogadták, és talán segítséget nyújtott kiigazodni
az önkormányzati munka útvesztőiben.
Azért még maradt néhány téma, amelyről írnom kell.
Először az orvosi ügyeletről. Ajánlatot kaptunk a VIP Ambulance Kft.-től, hogy kiskunlacházi helyszínnel szívesen vállalnák Dömsöd

ügyeleti ellátását is, csak az OEP támogatásért.
Megfontolandó ajánlat, és a képviselő-testületünk a legutóbbi ülésen úgy döntött, hogy megkéri Kiskunlacháza Képviselő-testületét, hogy
közölje velünk, milyen feltételek mellett fogadnának be bennünket az ügyeleti rendszerükbe.
A válasz ismeretében kell majd döntenie az új
testületnek az ajánlat esetleges elfogadásáról.
A múlt hónapban írtam az üdülőterületi gondokról. Most ismét meg kell tennem, mert az
augusztus 13-án megtartott közmeghallgatás
soha nem látott érdeklődés mellett zajlott. Megteltek az OMK széksorai, és csaknem négy órán
keresztül folyt a – néha szenvedélyes – vita. Terítékre került a drasztikus ingatlanadó emelés, a
rossz utak állapota, a hiányos közvilágítás, a
csatornaberuházás homályos részletei. A rendezvény végére azért közeledtek az álláspontok,
és sikerült, ha nem is elfogadtatni, de megma-
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34.
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gyarázni például az adóemelés elkerülhetetlen
voltát. Az RSD projekt részeként megvalósuló
csatornázásról Kreisz László taksonyi polgármester kollégám adott tájékoztatót, a hulladékgyűjtéssel kapcsolatos kérdésekre Juhász László telepigazgató válaszolt, míg a közbiztonság
hiányzó szegmenseinek pótlására dr. Csipler
Norbert rendőr őrnagy, az új ráckevei rendőrkapitány tett ígéretet.
Apropó, új kapitány! Katanics Sándor ezredes úr nyugállományba vonult – köszönjük
munkáját és jó pihenést kívánunk –, helyére pedig dr. Csipler Norbertet nevezték ki. A Kapitány úr már járt nálam, és megegyeztünk abban,
hogy a közeljövőben a képviselő-testület tagjai,
a Dömsödön szolgálatot teljesítő rendőrök, a
Polgárőrség vezetője együtt, közösen keressük
azokat a pontokat, amelyek segítségével erősíthetjük Dömsöd közbiztonságát. Abban is megállapodtunk, hogy azonnali intézkedéseket teszünk a huszonnégy órás rendőri jelenlét megvalósításáért.

Folytatás a következő oldalon.
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Folytatás az előző oldalról.

Az augusztus 20.-i ünnepségünk duplán
szolgált örömünkre. Ispán Ignác képviselőtársammal együtt megtisztelő volt számunkra gratulálni a Szép Dömsödért emlékplakett új tulajdonosainak, és nagyon jó volt látni a sok kisgyermek örömét, ahogy birtokba vették az új
játszóteret az ünnepélyes átadás után. Itt jegyezném meg, hogy kérek minden tizenkét évnél
idősebb fiatalt, hogy legyen türelmük kivárni a
nekik készülő kalandparkot, mert ez a játszótér
csak a kisgyermekeké. Vigyázzunk rá közösen!
A játszótérrel kapcsolatosan – képviselői kérésre – tájékoztatom az érdeklődőket, hogy a pályázat utófinanszírozott, így a számla kifizetésére átmeneti hitelt kellett felvennünk, és ezt az
összeget most igényelhetjük vissza.
Nagy örömömre szolgált, hogy személyesen
találkozhattam Jörg Müllerrel, testvérvárosunk
polgármesterével, és gratulálhattam Neki a
díszpolgári cím elnyeréséért. Az külön elégedettséggel töltött el, hogy a nagy műtétje után jó
egészségnek örvend. Úgy tudom, hogy Vass
Ilona szerkesztő asszony a következő hónapban
egy interjút tervez a polgármester úrral. Érdeklődéssel várom.
Varga József szigetújfalui kollégámmal Ónodon jártunk, mert a helyszínen szerettünk volna
meggyőződni arról, hogy jó helyre kerül-e az
adományunk. Nos, egyöntetűen állapítottuk
meg, hogy bizony jó helyre. Ónod lakói idén
már négy alkalommal küzdöttek az árral. Mi itt
szerencsés helyzetben vagyunk, és nem is tudjuk elképzelni, hogy mekkora arrafelé a baj, és
minden kicsi segítségre nagy szükség van.
Egyébként az átutalt támogatást csak gát építésére használhatják fel.
Szeptember elsejével ismét benépesülnek a
tantermek. Kívánok a következő tanévre minden dömsödi diáknak sikeres tanulmányi eredményeket, a pedagógusoknak pedig sok türelmet és tudást szomjazó, szorgalmas diákot.
A szokásos kulturális blokkban az Áchim utcai bálról kell írnom. Örömmel tettem eleget a
meghívásnak, és tényleg nagyon jó volt látni,
hogy az utca apraja-nagyja önfeledten szórakozik. Ebben a rohanó világban, amelyben élünk,
példaértékű az ilyen rendezvény.
Az elmúlt hétvégén rangos kézilabdatornának adott otthont sportcsarnokunk. Már régen
láttam a lányokat játszani, így nekem szembeötlő volt az a fejlődés, amelyen keresztülmentek.
A díjkiosztó zárómondataiban azt hangsúlyoztam, hogy továbbra is ilyen szorgalommal és
alázattal eddzenek, versenyezzenek, mert egy
csodálatos sportágat választottak!
Befejezésül, köszönöm a négy éven keresztül tartó figyelmüket. Köszönöm az Aktuálisra
vonatkozó tanácsaikat és a biztató szavakat.
Csak remélni tudom, hogy a Dömsödi Hírnök
vezércikkét a későbbiekben is lesz még lehetőségem írni.
Bencze István
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2010. AUGUSZTUS

A testületi ülésen jelen volt képviselők:
Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Csikós Lászlóné, Ispán Ignác,
Korona Sándor, Lázár József, Szabó Andrea, dr.
Szabó Gáborné képviselők.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. augusztus 11-én tartott
ülésén az alábbi döntéseket hozta.
Napirend megállapítása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangú szavazással – meghozta az alábbi határozatot:
99/2010. (VIII. 11.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközség Képviselő-testülete az
ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza
meg:
1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2. A polgármester tájékoztatója a két ülés között
eltelt időszak eseményeiről
3. Az önkormányzat és intézményei 2010. évi
költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 19.) rendelet módosítása
4. A Petőfi szülői ház felújítása és játszótér építése beruházáshoz hitel felvétele
5. „Szép Dömsödért” Emlékplakett pályázat elbírálás
6. Dömsödi Sportközpont beszámolója
6.1. Az önkormányzat vagyonáról szóló 8/2001.
(VI. 6.) rendelet módosítása (A Dömsödi
Sportközpont bérleti díjának megállapítása)
7. Csónakház bérleti díj elszámolása
8. Helyi Választási Bizottság és a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása
9. Tájékoztató az egészségügyi alapellátás működéséről (háziorvos, védőnők, háziorvosi
ügyeleti ellátás) a 2006-2010. évek vonatkozásában
10. Háziorvosi ügyeleti ajánlat megvitatása
11. Devecseri Rezső vételi ajánlata a dömsödi
4130. hrsz-ú ingatlanra
12. Közbeszerzési Szabályzat megalkotása
13. Ráckeve és Térsége Társult Települések
Szennyvízcsatorna és Tisztítómű Tulajdonközössége Ellenőrző Bizottságába tag delegálása
14. Egyebek
14.1. A Petőfi Sándor OMK bérleti díjainak
módosítása
14.2. A közterületek használatáról szóló 20/2003.
(XII. 18.) rendelet módosítása
14.3. A 8+692/B fkm szelvényben lévő stég eladásának megvitatása

14.4. Az önkormányzati internetes fórum működtetésének kérdése
15. Önkormányzati hatósági ügyekben érkezett
fellebbezések 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 8 igen szavazattal – egyhangú szavazással – meghozta a következő határozatot:
100/2010. (VIII. 11.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
2. Tájékoztató a két ülés között eltelt időszak eseményeiről
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangú szavazással – meghozta a következő határozatot:
101/2010. (VIII. 11.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak eseményeiről szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
3. Az önkormányzat és intézményei 2010.
évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 19.)
rendelet módosítása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással
megalkotta az alábbi rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének 7/2010. (VIII. 16.)
rendelete
az önkormányzat és intézményei 2010. évi
költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 19.) rendelet
módosításáról
A rendelet kihirdetve: 2010. augusztus 16. napján
A rendelet hatályos: 2010. augusztus 16. napjától
A képviselő-testület a 2010. évi önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát 926 179 ezer forintról 1 204 405 ezer forintra
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módosította. A költségvetés hiánya 39 700 ezer
forintról 39 403 ezer forintra módosult. A költségvetési előirányzatok a 2010. június 30-ig kiutalt központi költségvetési támogatások összegével növekedtek. Ezekből 26 500 ezer forint
bevételi többlet keletkezett. A komp értékesítéséből 1 600 ezer forint bevétel képződött, a bevételt az önkormányzat a konyha szellőző berendezésének átépítésére fordítja. Az apaji iskola épület felújításának költségéhez Apaj önkormányzata 1 400 ezer forintot saját forrásként
utalt át a gesztor önkormányzatnak.
4. A Petőfi szülői ház felújítása és játszótér
építése beruházáshoz hitel felvétele (szavazás
módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangú szavazással – meghozta a következő határozatot:
102/2010. (VIII. 11.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete 15.756.418 Ft összegű rövid lejáratú hitel felvételéről döntött.
A hitel futamidejét 2010. augusztus 15-től
2011. július 31-ig határozza meg.
A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat a költségvetési bevételeit ajánlja fel, valamint kötelezettséget vállal
arra, hogy a Petőfi Sándor szülei házának felújítása (MVH azonosító: 2049785902) és a Széchenyi úti játszótér építése és játszótéri eszközök
beszerzése
(MVH
azonosító:
20497668379) pályázatból befolyó támogatást
a hitel törlesztésére fordítja. Az önkormányzat
kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelvisszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a
futamidő éveiben – a felhalmozási és tőkejellegű kiadásokat megelőzően – a költségvetésébe
betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési
előirányzat módosításai során figyelembe veszi.
A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a
már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból
és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik az 1990. évi
LXV. tv. 88. § (2) bekezdésében meghatározott
korlátozás alá.
A képviselő-testület felhatalmazza Bencze
István polgármestert és dr. Vörös Andrea körjegyzőt, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az
OTP Bank NyRt.-nél eljárjon, az ügylet egyéb
feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződést
aláírja az Önkormányzat képviseletében.
Felelős: Bencze István polgármester, dr. Vörös Andrea körjegyző
Határidő: azonnal
5. „Szép Dömsödért” Emlékplakett pályázat elbírálás
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
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A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangú szavazással – meghozta a következő határozatot:
103/2010. (VIII. 11.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Településfejlesztési Bizottság
indítványával egyetértve az alábbi határozatot
hozza:
A települési környezet védelme és a lakókörnyezet esztétikai szépségének megőrzése érdekében végzett tevékenységük elismeréseként a
bírálatra felkért társadalmi bizottság javaslatát
figyelembe véve „Szép Dömsödért” emlékplakettet adományoz az alábbi személyeknek:
Családi ház kategória:
Horogh István
Irinyi u. 18.
Lesi György
Árpád u. 2.
Kissné Sándor Mária Széchenyi u. 54.
Gulyás Gyula
Széchenyi u. 43/a.
Keresztes Ágnes
Kisfaludy u. 5.
Markó István
Sallai u. 9.
Móricz József
Dabi krt. 12.
Sebestyén Sándorné Szabadság út 113.
Láng András
Dunavecsei úti tanya 3.
Katona Gáborné
Ady E. u. 13.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: 2010. augusztus 20.
5.1. Elismerő oklevelek adományozása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangú szavazással – meghozta a következő határozatot:
104/2010. (VIII. 11.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ingatlan előtt húzódó közterület kulturált, esztétikus kialakítása és karbantartása érdekében végzett tevékenységük elismeréseként
Bábel Sándorné
Határ út 9/a.
Sáfrán József
Irinyi u. 5.
szám alatti lakosoknak elismerő oklevelet
adományoz.
Az elismerő oklevelet a 2010. augusztus 20-i
ünnepségen kell átadni.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: 2010. augusztus 20.
6. Dömsödi Sportközpont beszámolója
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangú szavazással – meghozta a következő határozatot:
105/2010. (VIII. 11.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi Sportközpont működéséről szóló intézményvezetői beszámolót elfogadja.

Felelős: Béczi János igazgató
Határidő: azonnal
6.1 Az önkormányzat vagyonáról szóló
8/2001. (VI. 6.) rendelet módosítása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással
megalkotta az alábbi rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének 8/2010. (VIII. 16.)
rendelete
az önkormányzat vagyonáról szóló 8/2001.
(VI. 6.) rendelet módosításáról
A rendelet kihirdetve: 2010. augusztus 16. napján
A rendelet hatályos: 2010. augusztus 16. napjától
A 8/2010. (VIII. 16.) rendelet szerint 2010.
augusztus 16-tól a Dömsödi Sportközpont díjai
az alábbiak szerint változtak:
Hétköznap:
4.300 Ft/óra,
Hétvégén:
5.200 Ft/óra.
A csarnok teljes megvilágítása esetén a bérleti díj további 650 Ft óránként.
7. Csónakház bérleti díj elszámolása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangú szavazással – meghozta a következő határozatot:
106/2010. (VIII. 11.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a FORTIUS-KER Kft. (2344 Dömsöd, Thököly út
23.) által önkormányzat tulajdonában lévő és a
FORTIUS-KER Kft. által bérelt 232. hrsz. alatti
„Csónakház”-ra fordított és számlával igazolt
103.500 Ft összeggel a 2010. évi bérleti díjat
csökkenti.
A képviselő-testület ezzel egyidejűleg döntött arról, hogy a 2010. évi bérleti díjból fennmaradó 396.500 Ft-ot a „Csónakház” emeleti
szobáinak parkettázására fordítja.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
8. Tájékoztató az egészségügyi alapellátás
működéséről (háziorvos, védőnők, háziorvosi ügyeleti ellátás) a 2006-2010. évek vonatkozásában
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangú szavazással – meghozta a következő határozatot:
107/2010. (VIII. 11.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátás
helyzetéről szóló, az egészségügyi szolgáltatók
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és a védőnők által készített beszámolókat elfogadja.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
9. Az orvosi ügyeleti rendszer kiskunlacházi üzemeltetésének feltételeiről tájékoztatás kérése
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangú szavazással – meghozta a következő határozatot:
108/2010. (VIII. 11.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a VIP Ambulance Kft. ajánlata
alapján felkéri Kiskunlacháza Nagyközség
Képviselő-testületét, hogy szíveskedjen tájékoztatást adni arról, hogy Dömsöd Nagyközség
milyen feltételekkel csatlakozhatna a kiskunlacházi központi háziorvosi ügyelethez.
Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának
képviselő-testülete csak a feltételek pontos ismeretében dönt az esetleges csatlakozás kérdésében.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: tájékoztatás kérés megküldése
2010. augusztus 16-ig.
10. Helyi Választási Bizottság és a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangú szavazással – meghozta a következő határozatot:
109/2010. (VIII. 11.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a többsz. mód. 1997. évi C. tv. 23.
§ (82) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a
helyi választási iroda vezetőjének indítványa
alapján a Szavazatszámláló Bizottságok tagjait
és póttagjait az alábbiak szerint választja meg:
Dömsöd 005. számú szavazókör
(Dömsöd, Béke tér 2.)
Varga Zoltán, Mikus Lajos, Varsányi Nikolett
Kisebbségi szavazókör (Dömsöd, Petőfi tér 5.)
Dr. Várkonyi Ágota, Manger Illésné, Kissné
Joó Mónika, Belencsikné Bejiczi Krisztina,
Katusné Czikora Anita
Felelős: Dr. Vörös Andrea körjegyző – HVI
vezetője
Határidő: azonnal
10.1 Helyi Választási Bizottság tagjainak
megválasztása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangú szavazással – meghozta a következő határozatot:

XX. évfolyam 9. szám
110/2010. (VIII. 11.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a többsz. mód. 1997. évi C. tv.
23. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a helyi választási iroda vezetőjének indítványa alapján a helyi választási bizottság tagjait és
póttagjait az alábbiak szerint választja meg:
Bábel Sándorné
Denke Gábor
Kovács László
Szücsné Ágh Anikó
Tóth István
Felelős: Dr. Vörös Andrea körjegyző – HVI
vezetője
Határidő: azonnal
11. Devecseri Rezső vételi ajánlata a dömsödi 4130. hrsz-ú ingatlanra
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangú szavazással – meghozta a következő határozatot:
111/2010. (VIII. 11.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező dömsödi
4130. hrsz. alatti, 351 m2 területnagyságú, kivett
beépítetlen terület megnevezésű ingatlant értékesíteni kívánja Devecseri Rezső és Devecseri
Rezsőné 1215 Budapest, Árpád u. 12/B. szám
alatti lakosok részére 2.260.440 Ft-os áron.
A képviselő-testület felhatalmazza Bencze
István polgármestert az eladási ár vevőkkel történő közlésére, továbbá az ajánlatnak vevők általi elfogadása esetén az adásvételi szerződés
megkötésére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2010. szeptember 15-ig.
12. Közbeszerzési Szabályzat megalkotása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangú szavazással – meghozta a következő határozatot:
112/2010. (VIII. 11.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2003.
évi CXXIX. törvény 6. § felhatalmazása alapján
az önkormányzat új közbeszerzési szabályzatát
e határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
A képviselő-testület 90/2005. (VII. 25.) Kt.
számú határozatát és a 163/2008. (XI. 26.) Kt.
számú határozatát hatályon kívül helyezi.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
13. Ráckeve és Térsége Társult Települések
Szennyvízcsatorna és Tisztítómű Tulajdonközössége Ellenőrző Bizottságába tag delegálása

(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangú szavazással – meghozta a következő határozatot:
113/2010. (VIII. 11.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Ráckeve és Térsége Társult
Települések szennyvízcsatorna és tisztítómű tulajdonközössége Ellenőrző Bizottságába Ispánné Gergely Szilvia vezető főtanácsost delegálja.
A képviselő-testület felkéri Bencze István
polgármestert, hogy a határozatról a társulás elnökét tájékoztassa.
Felelős: Bencze István polgármester,
Ispánné Gergely Szilvia
Határidő: folyamatos
14. Egyebek
14.1 A Petői Sándor OMK bérleti díjainak
módosítása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangú szavazással – meghozta a következő határozatot:
114/2010. (VIII. 11.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ (2344 Dömsöd, Béke tér 2.)
helyiségeinek árusító tevékenység céljára történő bérbevétele esetére a bérleti díjat 2010. szeptember 1-jétől 2000 Ft+ÁFA/óra összegben határozza meg.
Felelős: Csikós Lászlóné intézményvezető
Határidő: folyamatos
14.1.1 A közterületek használatáról szóló
20/2003. (XII. 18.) rendelet módosítása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással
megalkotta az alábbi rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének 9/2010. (VIII. 16.)
rendelete
a közterületek használatáról szóló 20/2003.
(XII. 18.) rendelet módosításáról
A rendelet kihirdetve: 2010. augusztus 16. napján
A rendelet hatályos: 2010. augusztus 16. napjától
A közterület-használat díjai 2010. augusztus
16-tól az alábbiak szerint változtak:
1. számú melléklet a 20/2003. (XII. 18.) önk.
számú rendelethez
A rendelet 3. § (2) bekezdésében meghatározott használat jogcíme szerint a közterület használatáért a 13. § (1) és (2) bekezdései szerint az
alábbi díjakat kell megfizetni, amelyek az ÁFÁ-t
tartalmazzák.
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A közterület-használat jogcíme
Közterületbe nyúló üzlethomlokzat (például: portál, kirakatszekrény),
ernyőszerkezet, hirdető- és cégtábla elhelyezése
– községközpontban
– egyéb területen
árusító és egyéb fülke, pavilon, ideiglenes építmény elhelyezése
– községközpontban
– egyéb területen
építőanyag, építési törmelék 48 órán túli elhelyezése
tüzelőanyag 48 órán túli elhelyezése
alkalmi és mozgóárusítás, mozgóboltból történő árusítás
– községközpontban
– egyéb területen
javító-szolgáltató tevékenység
– községközpontban
– egyéb területen
közterület vendéglátóipari célú hasznosítása
– községközpontban
– egyéb területen
kiállítás vásár, alkalmi vásár, sport és kulturális rendezvények, továbbá
mutatványos tevékenység
közterület építési munkákra történő igénybevétele (például: géptárolás,
föld elhelyezése stb.)
– 0-10 m2/nap közterület használata esetén
– 10 m2 feletti terület után
hirdető-berendezés és/vagy reklámhordozó közterületen való elhelyezése
– községközpontban 1 m2-ig
– egyéb területen 1 m2-ig
– községközpontban 1 m2 felett további
– egyéb területen 1 m2 felett további
gyűjtőláda elhelyezése közterületen
alapzatos zászlórúd közterületen való elhelyezése
– községközpontban
– egyéb területen
üzlet előtti közterület kereskedelmi célú igénybevétele
gépjármű árusítása közterületen

14.2 A 8+692/B fkm szelvényben lévő stég
eladásának megvitatása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangú szavazással – meghozta a következő határozatot:

115/2010. (VIII. 11.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező, az Alsódunapart 16-19. szám előtt,
8+692/B fkm szelvényben lévő víziállást felkínálja megvételre Orbán István 1172 Budapest,
Ignác utca 12. szám alatti lakos részére.
A képviselő-testület felhatalmazza Bencze
István polgármestert, hogy a víziállás vételára
kérdésben 160.000 Ft+ÁFA és 200.000 Ft+ÁFA
közötti összegben megállapodjon, és ennek megfelelő tartalommal az adásvételi szerződést aláírja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: 2010. szeptember 15.
14.3 Az önkormányzati internetes fórum
működtetésének kérdése
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egy-

A közterület-használati díj mértéke

375 Ft/m2/hó
125 Ft/m2/hó

1000 Ft/m2/hó
500 Ft/m2/hó
125 Ft/m2/nap
125 Ft/m2/nap
625 Ft/m2/nap
312 Ft/m2/nap
625 Ft/m2/nap
187 Ft/m2/nap
625 Ft/m2/hó
250 Ft/m2/hó
438 Ft/m2/nap
1250 Ft/nap
125 Ft/m2/nap
6250 Ft/év
3125 Ft/év
625 Ft/m2/év
312 Ft/m2/év
625 Ft/m2/hó

1250 Ft/év
625 Ft/év
625 Ft/m2/nap
125 Ft/gépjármű/nap

hangú szavazással – meghozta a következő határozatot:
116/2010. (VIII. 11.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a önkormányzati internetes portál fórumának működését a következő képviselő-testület megalakulásáig felfüggeszti.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
A képviselő-testület zárt ülésen az önkormányzati hatósági ügyben érkezett fellebbezéseket bírált el. A képviselő-testület következő
munkaterv szerinti ülésének időpontja 2010.
szeptember 15.
Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a képviselőtestület nyilvános üléseiről készült jegyzőkönyvek, továbbá az önkormányzati rendeletek a önkormányzati honlapon olvashatók. A jegyzőkönyvek olvasására a Nagyközségi Könyvtárban ingyenes internetes hozzáférést biztosítunk.
A képviselő-testület nyilvános üléseinek
meghívóit a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján és az önkormányzati honlapon tesszük közzé. Az önkormányzati rendeleteket a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján hirdetjük ki, és
az önkormányzati honlapon is közzé tesszük.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete

BURSA HUNGARICA

Dömsöd Nagyközség Önkormányzata a
Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja 2011. évre a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot a felsőoktatási hallgatók számára.
Az „A” és „B” típusú pályázati kiírásról
és nyomtatványokról a Dömsödi Családsegítő Szolgálatnál (Petőfi tér 5.) lehet érdeklődni. További információk és letölthető űrlapok az OKMT honlapján a Bursa 2011
címszó alatt találhatók. A pályázat benyújtási határideje: 2010. október 29.

LABDARÚGÁS

Megkezdődött az őszi szezon a megye I/b
osztályban

Előrehozott mérkőzésen küzdött meg a szomszédvár, Pereg csapatával együttesünk. Az első
félidőben a mieink, a másodikban inkább az ellenfél volt jobb.
Dömsöd : Pereg 2:2 – Dömsöd, 200 néző
A hivatalos kezdő mérkőzés.

Gyál : Dömsöd 2:3
Meglepő győzelem idegenben.

Dömsöd : Gyál 0 : 0 – Dömsöd, 150 néző
A gól nélküli döntetlen ellenére egy változatos mérkőzést láthattunk. Néhol még játék is
volt, csak a kapu előtt fogyott el a tudomány.

Kiskunlacháza : Dömsöd 1 : 0
A lacházi csapat jobban akarta a győzelmet.
Mérkőzés után néhányan a játékvezetőt hibáztatták a vereségért, de nem volt igazuk. Néhány
esetben tévedett ugyan a bíró, de a vészes gólszegénységért inkább magunkban kellene keresni a hibát.

Dömsöd : Újhartyán 3 : 3 (0:3)
Dömsöd, 100 néző
Az Urbán Flórián által irányított vendégek
már 3 góllal vezettek, mikor a játékvezető kiállította Agócs Lajost (szövegért). A második félidőben Balogh Viktor góljaival kiegyenlített csapatunk, és Bognár Sándor kiállítása ellenére
megőrizte a döntetlent a nálunk jobb erőt képviselő hartyániakkal szemben.
A következő mérkőzések:
Szept. 11. szombat 16.30 Nagykáta : Dömsöd
Szept. 19. vasárnap 16.00 Dömsöd : Tápiómetáll
Szept. 25. szombat 16.00 Taksony : Dömsöd
Okt. 3. vasárnap 15.00 Dány : Dömsöd
Okt. 9. szombat 15.00 Dömsöd : Bugyi
Okt. 16. szombat 14.00 Ráckeve : Dömsöd
Okt. 24. vasárnap 14.00 Dömsöd : Hernád
Okt. 31. vasárnap 13.30
Szentmártonkáta : Dömsöd
Nov. 7. vasárnap 13.30 Dömsöd : Alsónémedi
Nov. 13. szombat 13.30 Sülysáp : Dömsöd
Varsányi
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ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS 2006-2010

Készült: 2010 augusztusában Dömsöd Nagyközség Képviselő-testülete részére, a ciklust záró testületi ülésre. Készítette: Bencze István.

Tisztelt Képviselő-testület!
Minden évben – az Aktuálison kívül is – a
Dömsödi Hírnökben egy visszatekintő írásban
tájékoztattam a képviselőket és az érdeklődőket a mögöttünk hagyott esztendő sikereiről,
gondjairól. A bizottságok beszámolóival párhuzamosan én is elkészítettem egy összefoglaló anyagot, amely a mögöttünk hagyott választási ciklus történéseit mutatja be. Kérem a
Tisztelt Képviselőtársaimat, hogy vitassuk
meg a beszámolót, és közösen alakítsunk ki
egy olyan jövőképet, amely a következő önkormányzat számára kiinduló és vitaalapot jelenthet.
A 2006. októberi eskütétel után az első feladat a polgármester és a képviselő-testület előtt
a rövid és hosszú távú feladatok meghatározása
volt. A rövidtávú feladatok azt az intézkedéscsomagot tartalmazták, amelyek nélkül kezelhetetlenné vált volna a költségvetési hiányunk.
Az a racionalizálási program, amelyről a 2007es költségvetés tárgyalása során döntött a képviselő-testület, meghatározta a választási ciklusra vonatkozó intézményi, és fejlesztési finanszírozás mikéntjét. Terveink szerint változatlan normatív támogatás esetén is évről évre
olyan költségvetés elfogadására lett volna lehetőség, amely az évtized végéig minden évben
garantálta volna a szolid, takarékos, némi fejlődést is előrevetítő pénzügyi tervet. Ezekkel az
intézkedésekkel értük el azt az állapotot, hogy a
százmilliós költségvetési hiányunk 2007. év
végére eltűnt. Ez a tény egy nagyon jó alapot
teremtett számunkra a ciklus további éveire, a
zökkenőmentes működésre és a kitűzött fejlesztési célok elérésére. A következő évi költségvetés összeállításánál már kicsit könnyebb
szívvel álmodoztak képviselőtársaim. Ettől
függetlenül a realitások talaján maradtunk, és a
tervezett mintegy harmincmilliós költségvetési
hiány kezelhető mértékűnek tűnt. A nyugodt,
problémamentes működést keresztülhúzta a
valós élet. Az újabb normatíva elvonás, a sok
tízmilliós nagyságrendű be nem fizetett adó
egyik pillanatról a másikra ismét nehéz helyzetbe hozta önkormányzatunkat. Ezt a helyzetet – a képviselő-testület döntése szerint – működési hitel felvételével kezeltük. A kiadásaink
drasztikus csökkentését csak a tartalom sérülése esetén tudtuk volna megvalósítani. A bevételeinket növelni csak jelentős adónöveléssel lehetett volna, de ez az időszak már akkor sem
volt igazán alkalmas az újabb elvonásra. Az év
végére némi segítséget nyújtott az a Kormánytól kapott tizenhárom millió forintnyi támogatás, amelyet a bajba jutott önkormányzatok számára elkülönített alapból kaptunk.

A 2009-es költségvetésünk összeállításakor
már komoly segítséget nyújtott – az újabb normatíva-elvonás ellenére – az oktatási intézményeink társulási formában történő működtetése
után járó külön támogatás. Utólag már látjuk, ha
ez nincs, akkor bizony csak radikális, egzisztenciákat is érintő, az oktatás színvonalát jelentősen
csorbító intézkedésekre kényszerültünk volna. A
társulások jótékony hatását a mai napig érezzük,
még akkor is, ha időközben az elosztási viszonyok némiképp változtak is. A 2009-es évünket
is meghatározta a likviditási gondunk folyamatos
kezelése. Ebben az időszakban bizony előfordult
jó néhány tízmillió forintnyi számla kifizetésének több havi várakozása. A gondjaink kezelésére növelnünk kellett a működési hitel nagyságát,
de újabb, igazán drasztikus intézkedéseket nem
hoztunk. Az intézményeinket nagyon takarékos
működésre ösztönöztük, és megkerestünk minden forintot, amelyet meg tudtunk spórolni. 2009
volt a közalkalmazottak bérének jelentős megkurtításának éve (13. havi munkabér elvonása),
amelynek kompenzálása számunkra nem igazán
sikerült – az egyébként is meglévő hiány miatt.
Év végére a kifizetetlen számláink nagyságát sikerült annyira leszorítani, hogy kezelhető adósságot vittünk át a következő esztendőre. Dömsöd
fejlődése szempontjából talán a 2009-es év volt a
legjelentősebb, hiszen a legtöbb, és a volumenében is a legnagyobb pályázatok kivitelezése erre
az évre estek. Ezekhez a pályázatokhoz az önrészt jelentős összegű hitel felvételével biztosítottuk, amely jó célt szolgál, mert a dömsödi emberek életminőségének javítását segítette elő.
Pénzügyileg a ciklust lezáró év, 2010 okozza
számunkra a legtöbb gondot. Ma még talán nem
is látjuk azt, hogy az új képviselő-testületnek
milyen intézkedéseket kell hoznia a következő
évek zökkenőmentes működése érdekében.
Mozgásterünket behatárolta az a tény, hogy az
előző évi elvonásokhoz képest is nagyobb normatív elvonást (közel ötvenmillió forint) kell elszenvednünk. A csatornaberuházás lezárásaként
december végéig mintegy ötvenmilliós kötelezettségünknek kell eleget tennünk. Ennek a
konkrét összege ennél kevesebb lesz, de pontos
adatot csak az ősz végére fogunk látni. Ez az önkormányzat által fizetett összeg a következő
években majd nagy valószínűséggel visszacsorog a pénztárunkba, mert minden ingatlantulajdonosnak meg kell fizetnie a közműfejlesztési
hozzájárulást. Ez alól felmentést adni nem tudunk. Sajnos az adófizetési morál évről évre
romlik. Ez is egyik tényezője a likviditási problémánknak. Az adós munkatársaink folyamatosan élnek a jogszabályok adta lehetőségekkel,
de egyre több az olyan ügyfelünk, akitől be sem
tudjuk hajtani tartozását. A Leader mozgalom
keretében elnyert pályázatok megvalósítása folyik, ezek önrészének finanszírozása ugyancsak
hitelből valósítható meg.

Az elmúlt években számunkra komoly gondot jelentett, hogy a választási ciklusban elnyert
pályázatok támogatását csak hosszú idő után
tudhattuk számlánkon, tehát sok esetben hitel
felvételével kellett megelőlegeznünk a kivitelezést. Ez a tény, anyagi helyzetünk ismeretében,
bizony nem kis terhet rótt önkormányzatunkra.
A mai napig várjuk azt a 19 millió forintot, amely
még jár nekünk a tavalyi „utas” pályázatból.
Ennek birtokában igyekszünk a számláinkat
úgy rendezni, hogy a választások utáni időszakra minél kevesebb kiegyenlítetlen maradjon.
A közelmúlt legfontosabb dátumai:
2006. október 11. alakuló ülés
2008. január 1. Körjegyzőség kialakítása
2008. augusztus 15. oktatási társulás létrejötte
2010. szeptember 15. utolsó testületi ülés
Dömsöd nagyközség életének meghatározó
mérföldkövei az előbb felsorolt időpontok. A
körjegyzőség kialakítása és az oktatási társulások létrejötte Apaj községgel a kölcsönös előnyök kihasználásának lehetőségét célozták meg.
Létjogosultságukat az idő igazolta, de a meglévő
szerződések további finomításra szorulnak.
Néhány statisztikai adat a teljesség igénye
nélkül: A négy év alatt 44 rendes ülésünk volt.
17 volt a rendkívüli ülések száma, 802 határozatot hoztunk, 12 alaprendeletet alkottunk és 74szer módosítottuk valamelyik meglévő rendeletünket.
Falugyűlést négyszer tartottunk, és az üdülőlakosság számára is négy közmeghallgatás volt.
Rendezvényeink sorát a három vállalkozói fórum és az egy agrárfórum színesítette.
Intézményeink működése az elmúlt négy évben zökkenőmentes volt. Oktatási intézményeink az előző ciklushoz képest takarékosabb
költségvetéssel, de tartalmi sérülés nélkül végezték munkájukat. A jelentős normatíva elvonás ellenére eddig nem kényszerültünk drasztikus beavatkozásra, elsősorban a társulási támogatás miatt.
A jól vezetett óvoda mára folyamatosan férőhelyhiánnyal küzd. A következő évek kiemelt
feladata kell hogy legyen a férőhelyek bővítése,
elsősorban a dabi óvodában.
Az iskola magas szinten teljesíti azokat a kötelezettségeit, amelyeket az oktatási törvény, a
jogszabályok előírnak számára. Számomra
megnyugtató, hogy más hasonló nagyságú települések iskoláival álljuk a versenyt, sőt a kompetencia mérések eredményei és a továbbtanulási mutatók egyértelműsítik az elvégzett munka jó minőségét.
A művészeti iskola központi támogatásának
grafikonja meredeken zuhan lefelé az utóbbi
években. A szűkebb költségvetés ellenére mindenki számára követhető az a fejlődés, amely a
tanulóknál megfigyelhető. Szorgalmuk, tehetségük eredményével szinte minden helyi rendezvényen találkozhatunk.
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Mindhárom oktatási intézmény jeles eredménye a vezetők és a pedagógus-testületek jó munkájának eredménye. Ezek a tények megkérdőjelezhetetlenek. Úgy gondolom, hogy nem túlzó
öndicséret az, ha megjegyzem, hogy az eredmények elérésében jelentős szerep jutott a képviselő-testületnek a nyugodt feltételek folyamatos
biztosításával.
A sportcsarnok működése szorosan kapcsolódik az iskoláéhoz, hiszen – a mindennapos
testnevelés révén – a létesítmény kihasználtságának jelentős részét az iskolai foglalkozások
adják. A csarnok vezetője folyamatosan törekszik a bevételek növelésére. A térségben egyre
szaporodó létesítmények miatt ez egyre nehezebb feladat lesz.
A Vízmű önálló gazdálkodást folytatva eleget tesz azoknak a követelményeknek, amelyet
nagyközségünk ivóvízellátása megkövetel. Az
intézmény műszaki vezetése nem megoldott,
így különösen bravúros a zökkenőmentes működtetése. A folyamatosan kapott ajánlatok ellenére kívánatosnak tartom az ivóvíz szolgáltatás
megtartását továbbra is önkormányzati kézben.
A Vízmű műszaki vezetésének megoldása tovább már nem odázható el.
A Polgármesteri Hivatal jól szervezetten, felkészült munkatársakkal végzi nem könnyű
munkáját. Továbbra is megoldatlan gondot jelent az egyes feladatkörök és ezek munkatársai
irreálisan nagyobb leterheltsége. A következő
ciklusban megfontolás tárgyává kell tenni az
építésügyi hatósági munka további fenntartását.
A Művelődési Központ a ház vezetésén túl
szervesen magába foglalja a félig önálló Községi Könyvtárat is. A komplett intézmény évek
óta forráshiánnyal küzd. Bevételeinek növelése
jelenleg nem reális cél, a kultúrára fordított támogatások folyamatos csökkenése miatt. A rendezvények fő bázisa a Művészeti Iskola tanulói,
az Iringó Színjátszó Kör tagjai és az OMK vezetője köré csoportosult fiatalok csoportja. A
könyvtárban az oktatást szervesen kiegészítő
szolgáltatás folyik, a közeljövőben ajánlatos a
számítógéppark megújítása. Az intézményhez
tartozik a Petőfi Emlékmúzeum is, és ide fog
tartozni a most épülő közösségi ház is.
A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatunk dolgozóinak – változatlan létszám mellett
– évről évre több feladattal kell megbirkózniuk.
Az Apajjal közösen működtetett társulás a szakmai előnyökön kívül plusz normatív támogatást
is jelent számunkra. Az intézmény ideiglenes
vezetése (gyes miatt) megnyugtató módon
megoldott.
Az egészségügy helyzete kapcsán meg kell
jegyeznem, hogy az elmúlt négy év legnagyobb
kudarcaként éltem meg azt, hogy nem tudtuk
Dömsödön tartani az ügyeletet. Az a tény sem
nyugtat meg igazán, hogy más, hasonló nagyságú település sem tud önálló ügyeletet eltartani.
Vannak az országban olyan ügyeletek, amelyek
tíz fölötti települést látnak el egy helyszínnel.
Az ezzel a témával foglalkozó külön bizottság
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létrehozásával sem igazán közelítettünk a valóban jó megoldáshoz, annak ellenére sem, hogy
nagyon sok lehetséges variációt megvizsgáltunk. A Kormány egészségügyi koncepciója ismeretében a következő testületnek kell a témában felelősen továbblépnie. Pozitív dolognak
tartom, hogy az I. számú háziorvosi körzetbe –
dr. Szőnyi Alíz személyében – fiatal, felkészült
és a dömsödi betegeket hosszú távon szolgáló
orvost találtunk.
A közbiztonsággal kapcsolatosan igazi előrelépésről nem beszélhetünk. A ciklus elején célul
tűztük ki az önálló rendőrőrs létrehozását. Ennek máig sem teremtődött meg sem az anyagi,
sem a jogszabályi háttere. A Ráckevei Kapitányság által valóban megtett erőfeszítések nem
igazán érték el azt a célt, hogy érzékelhetően javuljon Dömsöd közbiztonsága. Az új kapitánynyal – első megbeszélésünkkor – megegyeztünk, hogy kölcsönösen keressük a 24 órás
rendőri jelenlét jogszabályi és financiális hátterét is. Ennek megoldása a közeljövő legfontosabb feladata. Szorosan idetartozik a Polgárőr
és a Tűzoltó Egyesületek működése. Közel sem
tudtunk számukra olyan támogatást adni, mint
amelyet megérdemeltek volna. Mindkét egyesület néhány lelkes dömsödi polgár jóvoltából
látja el nem könnyű feladatát. Ezúton is köszönöm önzetlenségüket.
A dömsödi sportegyesületek részére csak minimális támogatást tudtunk adni. Itt is néhány
sportszerető ember aktivitásán múlik működésük jelene és jövője. A fiataljaink egészséges
fejlődése miatt ezek az egyesületek is több támogatásra lennének érdemesek. A Kormány
sporttal kapcsolatos véleményének ismeretében
– ebben a tárgykörben – bizakodó vagyok.
A dömsödi civil szervezetek valóban „civilek”. Anyagi támogatást szinte senkinek nem
adtunk, ettől függetlenül jól funkcionálnak, és
összességében sokat segítenek településünk
kulturális és társadalmi életének felépítésében.
Valamennyi egyesület színesíti közéletünket, de
külön ki kell emelnem azt a segítséget, amelyet
a Banya Klub tagjaitól kaptunk rendezvényeink
sikeres lebonyolításához.
Dömsöd a térség azon települése, amely a
legnagyobb munkanélküliséggel küzd, így aztán az elmúlt időszakban nagyközségünk életében fontos állomást jelentett az „Út a munkához” közmunka program bevezetése. A térség
településeihez képest nagyszámú munkanélküli
foglalkoztatását vállaltuk fel, amely bizony komoly gondot okozott számunkra. A múlt év
nyarán – a nyugdíjba vonuló közmunkavezető
helyére – sikerült megnyerni Varsányi Antal alpolgármestert, aki átvette az intézményeink karbantartását végző brigád, valamint a közmunkások vezetésének hálátlan feladatát. Problémát
okozott az, hogy a foglalkoztatottak egy jelentős része soha nem vett részt szervezett, rendszeres munkában. Ennek a ténynek a kezelése a
mai napig nem igazán megoldott, erőfeszítéseink ellenére sem. A nagyszámú foglalkoztatás-

ban elsősorban az vezérelt bennünket, hogy a
település rendje, tisztasága tovább erősödjön, és
ezzel párhuzamosan rendszeres jövedelmet biztosítsunk az eddig segélyekből élőknek. A munkára jelentkezők száma nagyobb, mint amelyet
alkalmazni tudunk, ezért a közmunkavezető némiképp a rotációs rendszer alkalmazásával is él.
A program szervezése, hatékonysága még sok
tartalékot rejt magában, de az egyértelmű, hogy
Dömsöd esztétikai kinézete, rendezettsége – az
előző időszakokhoz képest főként – komoly
előrelépésről tanúskodik.
A ciklus befejeztével elmondhatom, hogy a
képviselő-testület és a polgármester viszonya
harmonikus volt. A kezdeti nézetkülönbségek
tisztázása után olyan kapcsolat alakult ki közöttünk, amely egyértelműen nagyközségünk fejlődését szolgálta. Az Alpolgármestert az alakuló
ülésen egyhangúan választottuk meg, amely jó
döntésnek bizonyult. A napi kapcsolatunkban
meglévő viták csak erősítették közös feladatunk
hiánytalan elvégzését. A nyári szabadságaim
alatt bátran támaszkodhattam hozzáértésére,
empátiájára. Vállalt feladatait mindig maradéktalanul elvégezte. Köszönöm munkáját. A képviselő-testület minden tagja eleget tett a választók által rá testált kötelezettségének. A bizottságok magas szinten szervezték önkormányzatunk működését. A legnehezebb pillanatban is
mindig volt egy-egy olyan képviselő, aki észrevételével, felkészültségével segítette a közös
döntés helyes útjának kijelölését. A négy év alatt
egyetlen testületi ülés sem maradt el a határozatképesség hiánya miatt, amely a képviselők
aktivitását dicséri. Csak remélni tudom, hogy a
képviselők is elégedettek voltak az én munkámmal, hiszen a polgármester a képviselő-testület
döntéseinek végrehajtója. Köszönöm valamennyi képviselő, valamint külső bizottsági tag áldozatos, kreatív munkáját. Itt köszönöm meg a
zökkenőmentes működést elősegítő referensek
és hivatali dolgozók munkáját is.
Az önkormányzat által szervezett rendezvények szinte periodikusak voltak. Minden állami
ünnepet közösen ünnepeltünk. Visszatérő volt a
május első hétvégéjéhez kapcsolódó Dömsödi
Napok rendezvénysorozat, öregbítette hírnevünket a minden évben megrendezett Europop
könnyűzenei verseny, kellemes kikapcsolódást
nyújtott a szüreti bál és a tökfesztivál. Számomra emlékezetes élményt nyújtott az idén már negyedszer megrendezésre kerülő – civil kezdeményezésű – Hal-Víz Nap. Évről évre kitűnő
szórakozást nyújtott a Nyugdíjasok Karácsonya
és a Karácsonyi Koncert. Visszatérően, méltóképpen emlékeztünk meg a pedagógusok nehéz
hivatásáról. Az OMK-ban évről évre jól sikerült
gyermeknapot tartottunk.
Testvérvárosi kapcsolataink továbbra is kiegyensúlyozottak, eredményesek voltak. A német Knüllwald és a felvidéki Für települések
küldöttségét minden évben vendégül láttuk, és
mi is többször látogattunk testvértelepüléseinkre. Baráti viszonyunkat jól példázza az a gesz-
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tus, hogy díszpolgári címet adományoztunk a
két település polgármesterének.
Egy átfogó visszaemlékezés nem lenne teljes, ha nem említeném meg azt a rengeteg segítséget, amelyet személy szerint én is, és településünk is kapott a dömsödi polgároktól. Az erkölcsi és anyagi támogatás nélkül bizony szerényebben teljesítettük volna a ránk rótt feladatokat. Hálás is vagyok mindenkinek, aki egy kicsit is segítette azt a nem könnyű munkát,
amelynek keretében működtettük önkormányzatunkat, és segítették annak a miliőnek a kialakítását, amely mindennapjainkat meghatározta,
és háttérül szolgált mindenki életéhez.
Egy település lakóinak komfortérzetét mindig az adott időszak beruházásai határozzák
meg. A képviselő-testület – működésének első
pillanatától – a tudatos, átgondolt és ezzel
együtt közérzetjavító településfejlesztést favorizálta. A tényleg tudatos tervezés mellett akadt
néhány olyan pályázatunk, amely a kiírás aktualitása miatt került a látószögünkbe. Ha csak a
következő összeállítást nézzük, akkor megállapíthatjuk, hogy nagyon egyszerűen, de hatékonyan működött a fejlődésünket elősegítő „gépezet”. Ha a végeredmény mögötti részleteket is
elemezzük, akkor kiderül – képviselőtársaim
ezt nagyon jól tudják – hogy mennyi munkát is
takarnak ezek a beruházások. A kisebb-nagyobb
beruházások – akár pályázati pénzből, akár saját
forrásból – mindig a konkrét fejlesztés tervezésével kezdődtek. Szorosan kapcsolódik e munkafázishoz a pályázatírás ténye. Ezekhez a feladatokhoz közvetlen munkatársaink vagy erre
szakosodott cégek nyújtottak segítséget. A kivitelezések kisebb munkáit saját karbantartó brigádunk végezte, a nagyobb volument azonban a
pályázatokon, a közbeszerzési eljárásokon sikeres cégek végezték. Legnagyobb sajnálatomra
kevés dömsödi vállalkozót tudtunk, hogy úgy
mondjam „helyzetbe” hozni. A képviselő-testület és magam is úgy gondoltam, hogy a lehetőségekhez mérten minél több pénz maradjon
Dömsödön abból, ami rendelkezésünkre áll. A
működéshez szükséges beszerzéseinket itt bonyolítjuk le, de a beruházásokból csak nagyon
kicsi szelet jutott a dömsödieknek. Ennek elsősorban a tőkehiány volt az oka, de volt olyan helyi kivitelező is, aki menet közben állt el a megnyert munkától, kapacitáshiányra hivatkozva.
Valószínű, én elfogult vagyok, de talán mások is úgy látják, hogy az elmúlt választási ciklusban sikerült a körülményekhez képest jelentős fejlődést felmutatnunk. Ennek bizonyítására álljon itt azon mérföldkövek felsorolása,
amelyek jelentősen befolyásolták életminőségünket.
– Nagyközségi Óvoda átépítése
A Dózsa György utcai épület teljes felújítása
és bővítése emeletráépítéssel
Férőhelyek száma bővült.
Elnyert támogatás: 17.000.000 Ft
Önerő: 70.387.303 Ft
Az óvoda építése az előző ciklusban kezdő-
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rítésből valósítottuk meg a templomok és a polgármesteri hivatal díszkivilágítását.
– A Dabi köztemetőben új, a kegyeleti célokat jobban szolgáló ravatalozó létesítése
A beruházás összértéke: 13.138.691 Ft
Pályázati támogatás: 8.003.215 Ft
Önerő: 5.135.476 Ft
– Felsőszigeti úti ivóvízelosztó hálózat építése
dött, nekünk csak az utolsó simítások és a birtokba vétel maradt.
– A Bazsonyi-Vecsési képtár felújítása
Szebb, méltóbb környezet kialakítása
Petőfi Múzeummal összefüggésben
Elnyert támogatás: 2.818.000 Ft
Önerő: 498.000 Ft
– Kis Petőfi-fa környezetének rendezése

Szebb, méltóbb környezet kialakítása
Petőfi Múzeummal összefüggésben
Elnyert támogatás: 2.818.000 Ft
Önerő: 498.000 Ft
– A kialakított tanösvény tájékoztatja az ide-

geneket Dömsöd múltjáról, jelenéről, természeti adottságairól.
Az egyházi ingatlanokkal kapcsolatos kárté-

750 fm ivóvízhálózat megvalósítása
Beruházás összértéke: 3.394.300 Ft
Elnyert támogatás: 2.376.000 Ft
Önerő: 1.018.300 Ft
– Dózsa György út járdaépítés és az óvoda
parkoló felújítása
Összesen 330 fm hosszan járda építése
Nagyközségi Óvoda 300 m2 parkoló építése
Elnyert támogatás: 2.383.200 Ft
Önerő: 1.021.371 Ft
– Komp és a hozzá vezető útszakaszok felújí-

tása
Középső út, Középső-dunapart és Felső-dunapart útpadka rendezés, kátyúzás
Az elnyert támogatás: 4.946.000 Ft
Önerő: 2.119.000 Ft

– A Kígyó és Gyóni Géza utcák burkolat felújítása
Összesen 210 méter hosszú útburkolat felújí-
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tása
Elnyert támogatás: 5.500.000 Ft
Önerő: 5.557.350 Ft
– Mintegy 2900 folyóméter járdát építettünk
az elmúlt időszakban (néhány helyen lakossági
segítséggel), közte a Kossuth Lajos utca páratlan oldalát térköveztük.
– Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
irodaépületének komplex akadálymentesítése
Fogyatékkal élők hozzáférésének biztosítása
Új, ügyfélbarát környezet kialakítása
Elnyert támogatás: 8.841.600 Ft
Önerő: 982.400 Ft
– Befejeztük a hivatal udvarán lévő épület
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építése
Elnyert támogatás: 51.316.000 Ft
Önerő: 5.702.000 Ft

256 fm hosszan
4.035.996 Ft értékben
– Szüret utca, Dabi krt., Bercsényi utca

– Zrínyi utca felújítása
Orvosi rendelők
megközelítését javította
152 fm. hosszan
útburkolat-felújítás
Beruházás értéke: 3.452.560 Ft
–
Parkosítás
Dömsödön a településkép javítása érdekében
Esze Tamás utcában park kialakítása
A Római Katolikus Temető parkolási problémáinak enyhítése
Elnyert támogatás: 2.280.000 Ft
Önerő: 574.800 Ft
– Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése

Dabi krt. felújítás
Beruházás értéke:
4.100.000 Ft
Szüret utca felújítás
Beruházás értéke:
7.900.000 Ft
Bercsényi utca felújítás
Beruházás értéke:
4.000.000 Ft
– Új ivóvízkút létesítése

felújítását, amely a közmunka program kiszolgálását hivatott teljesíteni.
– Elkészült a Petőfi Múzeum nádfedelének
teljes felújítása.
– Belterületi utak fejlesztése
Előre utca, Ságvári utca, Felszabadulás utca
szilárd burkolatúvá építése
1707,5 méter út és 253 méter járda
Az elnyert támogatás: 139.960.800 Ft
Önkormányzati önerő: 59.983.200 Ft
– Belterületi csapadékvíz-elvezetés és gyűjtés

Államreform Operatív Program keretében
Hivatal szervezetének fejlesztése, munka
színvonalának emelése, partneri kapcsolatok
fejlesztése
Támogatás: 9.184.000 Ft
Önerő: 800.000 Ft

Pályázati támogatás nélkül
megvalósult beruházások

Dunavecsei út felületzárás
Csokonai utca felújítása
– Dunavecsei út
Beruházás önkormányzati része:
10.008.000 Ft
– Csokonai utca
Somogyi Béla utca vízelvezetése, útburkolat

Ságvári utcában új, a település ellátását javító
ivóvízkút
Szolgáltatás minőségének javítása
Beruházás értéke: 13.015.000 Ft
– OMK udvar bővítése
Az OMK és az iskola udvara szomszédos telkek megvásárlásával bővült
(vételáruk összesen: 4.667.000 Ft)
Lakossági kezdeményezéssel és hozzájárulással játszótér épült, amelyhez az önkormányzat is anyagi segítséget nyújtott, 250.000 Ft értékben.
– Dabi Óvoda udvarbővítés és parkolóépítés
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Dabi Óvoda udvarát 3.200.000 Ft-ért telekvásárlással bővítettük.
A biztonságos parkolás érdekében új, kulturált parkoló kialakítása.
– Köszöntő Park

könyveljük el azt a tényt, hogy településünk térségében felújításra került az 51-es főút.
Legfrissebb pályázati sikereink a Leader
mozgalomhoz kapcsolódnak. Ennek keretében
építjük át a Petőfi szülői házat közösségi térré,
valamint ez tette lehetővé egy nagyon régen
hiányzó, különlegesen esztétikus játszótér
megépítését. Minden beruházás fontos az életünkben, de ekkora sikere talán semmi másnak
nem volt.
Talán elkészül a régóta megígért dabi busz-

Településünk északi kapujában köszöntő parkot alakítottunk ki.
A négy év alatt mart aszfalttal portalanítottuk

a Tóth József utcát, a Tókert utcát, a Felsőszigeti út egy részét, a Pipa utca egy részét (lakossági
segítséggel), a Váczi utca egy részét, és legújabban itatott makadám felülettel láttuk el az Attila
utcát és a Nap utcát.
– Szervesen ide tartozik az a tény, hogy a Magyar Közút vezetőivel jó kapcsolatot alakítottunk ki. Bár nem mi finanszíroztuk, de sikernek

megálló-öböl is. A beszámoló írásakor minden
engedély birtokában vagyunk, már csak a Magyar Közút lemondó nyilatkozatára várunk,
hogy felhatalmazzanak bennünket a kivitelező
kijelölésére.
A fejezet lezárásaként kell megemlítenem a

kevésbé látványos dolgokat is. Ezek élére kívánkozik az a tény, hogy közel tíz év után végre
kifestettük az iskoláink tantermeit. Többmillió
forintot költöttünk a konyhánk korszerűsítésére,
többek között egy ételszállító gépkocsi vásárlására. Ugyancsak többmillió forintba került a
rendszeres kátyúzás, útjavítás – hozzátéve azt,
hogy ezen a területen bőven voltak hiányosságaink. Folyamatosan biztosítottuk intézményeink szükséges karbantartását (itt is van pótolnivalónk).
Tisztelt Képviselő-testület! Eddig a fejlesztéseink sora. Ha egy mondatos mérleget szeretnénk vonni, akkor nyugodtan kijelenthetjük – a
szerénytelenség látszata nélkül – hogy sikeres
választási ciklust hagyunk magunk mögött. Egy
olyan időszakban tettünk eleget vállalt kötelezettségünknek, amely bizony a rendszerváltozás utáni időszak legnehezebbike volt. Némi
túlzással azt kell mondanom, hogy szinte erőn
felül teljesítettünk úgy, hogy közben zökkenőmentesen működtettük intézményeinket, és ez a
tény a mai gazdasági helyzetben azért nem lebecsülendő teljesítményt takar. Visszagondolva az
elmúlt négy évre megállapítom, hogy néhányszor szerencsés kézzel nyúltunk a megoldandó
feladatokhoz, az esetek túlnyomó többségében
viszont higgadt, átgondolt döntéseink eredményeként a sokszor kilátástalan helyzetet is kezelni tudtuk. Büszke vagyok arra, hogy a képviselő-testület, a közvetlen munkatársaim és az
intézményeink dolgozói segítségével – a dömsödi polgárok támogatásával – nagyrészt megvalósítottuk azokat a célokat, amelyeket 2006
őszén közösen magunk elé tűztünk. Köszönöm
mindenkinek!
Bencze István
polgármester

Újjászületõben…

Szépen haladnak a felújítási munkálatokkal a
Petõfi Sándor u. 17. sz. alatti ingatlanon

A Dömsödön élő emberek tudják, hogy lakhelyük számos természet alkotta kinccsel és értékkel, történelmi valamint képzőművészeti emlékkel
rendelkező település. Ezek az értékek mindennapjaink szerves részét képezik, szinte természetszerű, hogy emberöltőkön keresztül kísérik életünket. Állapotuk az idő múlásával változik, ám állaguk milyensége többnyire mindenkori gondviselőin múlik.
Irodalomtörténeti vonatkozásban Petőfi Sándorhoz közvetlenül kapcsolódik a Duna partján álló kocsányos tölgy (Petőfi-fa), a Petőfi Emlékmúzeum épülete és Petőfi szüleinek háza.
Ez utóbbi épületben lakott rövid ideig Petrovics István feleségével és
István fiával. A község lakói tiszteletüket kifejezve, a költő halálának 50.
évfordulójára emeltették azt a márványtáblát, mely a szülők itt-tartózkodására emlékezik.
Sajnos az eltelt évtizedek alatt számos alakítást végeztek a házon, legutóbb pedig állaga megóvása érdekében egy részét le is kellett bontani.

Ezért mondhatjuk, hogy örömteli az a törekvése a falu vezetésének, hogy
amennyire lehetséges, helyreállítják az épületet. Dömsöd Község Önkormányzata az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a Vidéki
Örökség Megőrzéséhez Pályázatot nyújtott be, melyet siker koronázott,
8 867 887 Ft vissza nem térítendő támogatást kapott az építési munkákra.
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Dömsöd Nagyközség Önkormányzata megbízásából a „Petőfi Sándor
szülei házának” felújítási építési terveit a Graform F.2 Tervező és Szolgáltató Kft. készítette.

Az igényesen felújított, részben rekonstruált épület a tervek szerint lehetőséget biztosít majd mesterségek, kézműves hagyományok ápolására
és kiállítások rendezésére
Dömsöd Nagyközség Önkormányzata megbízásából a „Petőfi Sándor
szülei házának” külső felújítását és udvarának felújítási munkáit az
ELMARK 2001 Kft. végzi.
Az építkezés gyors ütemben halad. A nyílászárók (ablakok, ajtók) cseréje már megtörtént, úgyszintén az épület falainak szigetelése is. A házhoz
toldott nyitott bővítés is elkészült, melynek új nádazását a régi épület
tetőjének javításával együtt végzik. A belső helyiségek helyreállítása, a vizesblokk, illetve az aljzatbetonozás is folyamatban van. Az eredeti kémény
helyére biztonságos, hőszigetelt Leier-féle kémény került beépítésre, valamint folyamatban van a villanyszerelési munkálatok kivitelezése is.
A munkálatokat Varga László műszaki főtanácsos koordinálja.
Bízunk abban, hogy a célközönség rövidesen birtokba veheti és rendeltetésének megfelelően használja majd az igényesen felújított épületet.
Kiegészítő helyesbítés
A Petőfi Sándor szülei házának építési terveit a Graform F.2 Tervező és
Szolgáltató Kft. 2344 Dömsöd (Pf. 116) Fekete Miklós építész tervező szakmérnök készítette.
Az augusztusi számban az általa készített engedélyezési terv alapján
idéztem szó szerint.
-V.I.-

Birtokba vették…

Augusztus 20-án ünnepélyes keretek közt került átadásra az új játszótér

Libikóka, játszóvár, mászóoszlop, hinta, valamint halacskák és teknősbéka is várja a gyermekeket a Sportcsarnok melletti új, nyilvános
játszótéren.
Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a FALUMEGÚJÍTÁSRA ÉS
-FEJLESZTÉSRE IGÉNYBE VEHETŐ TÁMOGATÁS címen nyújtott be pályázatot Dömsöd Nagyközség Önkormányzata, melyet siker
koronázott. Az Önkormányzat 6 888 531 Ft
vissza nem térítendő támogatást kapott az építési munkákra.

A játszótér terveit a
Pagony Táj- és Kertépítész Iroda készítette, a
kivitelezést pedig a Zöld
Korona Garden Kft. végezte, az önkormányzat
megbízásából.
El kell mondanom,
hogy a játékok alapanyaga fából készült,
ami aztán kitűnően illeszkedik a játszótér adta
adottságokhoz. Kellemes árnyas, ugyanakkor
mégis napfényes területen, jól kialakított játszószigeteken helyezkednek el ezek a kis remekművek.
A kedves kis rugós állatkák szinte művészi
módon vannak megfestve, de külön meg kell
említenem a mászóoszlopot is, ahol stabilan kialakított színes bütykök segítik a gyerekeket a
mászásban.
Mind a játékok, mind a díszítő növényzet jó
harmóniában illeszkedik az eredeti környezethez.
A játszótér műszaki átadása 2010. augusztus
13-án megtörtént, és augusztus 20-án a községi
ünnepséget követően a gyerekek is birtokba vehették. Településünk ifjú kis lakói egyre növekvő létszámban látogatják meg a nekik oly nagy
figyelemmel, szeretettel elkészített játékokat.
Izgalmas felfedezés ez számukra, mert az itt fellelhető mászókák, hinták stb. újak, küllemük-

ben pedig nem hasonlítanak sem az óvodai, sem
pedig az iskolai játékokhoz.
Bencze István polgármester úr lelkesen támogatta és egyengette Dömsödön az új nyilvános játszótér megvalósulását. Ennek eredményét a falu lakói, gyerekek, szülők, nagyszülők
most együtt fedezhetik fel.
A tér patináját emeli még az a különleges ivókút, melyet a Községi Vízmű telepített ide.
Szeressük, vigyázzuk meglévő és új értékeinket, hogy sokáig örömünk teljen bennük! Hiszen a mindenség nem a miénk, csak örökül
kaptuk, hogy megőrizzük és jobbítsuk, úgy adva át azt a jövő nemzedékének.
-V.I.-
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Tisztelt választópolgárok!
A Magyar Köztársaság Elnöke a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását 2010. október 3. napjára tűzte ki.

Jelölt neve

Bencze István
Csehiné Csörgő Krisztina
Ispán László
Dr. Pencz Bernadett

A Helyi Választási Bizottság által nyilvántartásba vett jelöltek

Jelölő szervezet

Független
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM
Független
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség / Kereszténydemokrata Néppárt

Státusz

Nyilvántartásba véve
Nyilvántartásba véve
Nyilvántartásba véve
Nyilvántartásba véve

Dátum

2010. 09. 03.
2010. 09. 01.
2010. 08. 27.
2010. 09. 01.

Egyéni listás települési önkormányzati képviselőjelöltek
Jelölt neve

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

Jelölő szervezet

JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM
Független
Független
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM
Független
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM
Független
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség / Kereszténydemokrata Néppárt
Független
Független
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség / Kereszténydemokrata Néppárt
Független
Független
Független
Független
Független
Független
Független
Független
Független
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT
Független
Független
Független
Független

Státusz

Nyilvántartásba véve
Nyilvántartásba véve
Nyilvántartásba véve
Nyilvántartásba véve
Nyilvántartásba véve
Nyilvántartásba véve
Nyilvántartásba véve
Nyilvántartásba véve
Nyilvántartásba véve
Nyilvántartásba véve
Nyilvántartásba véve
Nyilvántartásba véve
Nyilvántartásba véve
Nyilvántartásba véve
Nyilvántartásba véve
Nyilvántartásba véve
Nyilvántartásba véve
Nyilvántartásba véve
Nyilvántartásba véve
Nyilvántartásba véve
Nyilvántartásba véve
Nyilvántartásba véve
Nyilvántartásba véve
Nyilvántartásba véve
Nyilvántartásba véve
Nyilvántartásba véve
Nyilvántartásba véve

Dátum

2010. 09. 01.
2010. 09. 01.
2010. 09. 03.
2010. 09. 03.
2010. 09. 01.
2010. 09. 01.
2010. 09. 03.
2010. 09. 01.
2010. 09. 01.
2010. 09. 03.
2010. 09. 03.
2010. 09. 03.
2010. 09. 01.
2010. 09. 01.
2010. 08. 27.
2010. 09. 03.
2010. 09. 03.
2010. 09. 03.
2010. 09. 03.
2010. 09. 01.
2010. 09. 01.
2010. 09. 03.
2010. 09. 01.
2010. 09. 01.
2010. 09. 03.
2010. 09. 03.
2010. 09. 03.

A szavazás
Szavazni 2010. október 3-án 6.00 órától 19.00 óráig lehet személyesen a választási értesítőben megjelölt szavazóköri szavazóhelyiségben.

Szavazás igazolással

A választópolgárok tartózkodási helyükön igazolással szavazhatnak. A választópolgár tartózkodási helyén igazolással csak akkor
szavazhat, ha 2010. június 16-ig Dösmödön érvényes tartózkodási helyet létesített.
Amennyiben a választópolgár érvényes tartózkodási hellyel nem rendelkezik, csak a lakóhelyén szavazhat.
Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján lehet kérni legkésőbb 2010. október 1-jén 16.00 óráig. Igazolás ajánlott levélben is kérhető úgy,
hogy a kérelem legkésőbb 2010. szeptember 28-án megérkezzen a Helyi Választási Irodához.
Az igazolás kiadására vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
– az igazolást kérő nevét,
– az igazolást kérő személyi azonosítóját,
– az igazolást kérő lakcímét,
– az igazolást kérő bejelentett tartózkodási helyének címét.
Az igazolással szavazó választópolgárok tartózkodási helyük szerinti szavazókörben szavazhatnak.
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A szavazókörök

Felhívjuk a választópolgárok figyelmét arra, hogy a Ve. 9-10. §-ai szerint ÚJ SZAVAZÓKÖRT kellett kialakítanunk! Kérjük a választópolgárokat, figyelmesen olvassák el az ÉRTESÍTŐN feltüntetett szavazókör számát és címét.
001. számú szavazókör
Dezső Lajos AMI (Zeneiskola) Dömsöd, Kossuth L. u. 58.
002. számú szavazókör
Petőfi Sándor OMK Dömsöd, Béke tér 2.
003. számú szavazókör
Polgármesteri Hivatal Dömsöd, Petőfi tér 5. számú épülete
004. számú szavazókör
Nagyközségi Óvoda (Dabi Óvoda) Dömsöd, Szabadság út 92.
005. számú szavazókör
Petőfi Sándor OMK Dömsöd, Béke tér 2.
Kisebbségi szavazókör
a Polgármesteri Hivatal Dömsöd, Petőfi tér 5. számú épülete
Szavazni október 3-án reggel 6.00-tól este 19.00 óráig lehet.
A választópolgár személyazonosságát és lakcímét szavazáskor a következő érvényes igazolványok bemutatásával igazolhatja:
a) a lakcím igazolására is alkalmas, érvényes személyazonosító igazolvánnyal;
b.) lakcímigazolvánnyal és
– személyazonosító igazolvánnyal vagy
– útlevéllel vagy
– 2001. január 1-jét követően a magyar hatóság által kiállított (kártya formátumú) vezetői engedéllyel.
A szavazatszámláló bizottság visszautasítja azt a választópolgárt, aki nem tudja személyazonosságát és lakcímét megfelelően igazolni, illetőleg aki –
törvényi feltételek hiányában – nem vehető fel a névjegyzékbe. E személyekről a szavazatszámláló bizottság jegyzéket vezet.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a jelöltre szavazni a neve melletti körben elhelyezett egymást metsző két vonallal lehet, például:

,

Érvényesen szavazni (egy szavazólapon)
– helyi önkormányzati képviselők esetén legfeljebb 8 jelöltre,
– polgármesterek esetén 1 jelöltre,
– megyei közgyűlés tagjainak választásánál pedig 1 listára lehet.
Az ezeknél több szavazatot tartalmazó szavazólapok érvénytelennek minősülnek !
A helyi választási irodától kérhető tájékoztatás a választással összefüggő jogi, igazgatási, technikai kérdésekben.

Helyi Választási Iroda Dömsöd

Vezetője: Dr. Vörös Andrea. Helyettes vezetője: Orbánné Kiss Judit. Jogi helyettes: dr. Bencze Zoltán. Cím: Dömsöd, Petőfi tér 6.
Tel.: 24-523-123; fax: 24-435-363; e-mail: domsod@domsod.hu

Helyi Választási Bizottság

Elnöke: Denke Gábor. Elnökhelyettese: Tóth István. Tagjai: Bábel Sándorné, Kovács László, Szücsné Ágh Anikó.
A Helyi Választási Bizottság székhelye: 2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.
Telefon: 24-523-123; fax: 24-435-363

Kisebbségi önkormányzati képviselők választása
Cigány Kisebbségi Önkormányzati képviselőjelöltek

Jelölt neve

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

Jelölő szervezet

„LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség
„LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség
„LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség
„LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség
„LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség
„LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség
„LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség
„LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség

Kisebbség Státusz
cigány
cigány
cigány
cigány
cigány
cigány
cigány
cigány

Nyilvántartásba véve
Nyilvántartásba véve
Nyilvántartásba véve
Nyilvántartásba véve
Nyilvántartásba véve
Nyilvántartásba véve
Nyilvántartásba véve
Nyilvántartásba véve

Dátum

2010. 09. 01.
2010. 09. 01.
2010. 09. 01.
2010. 09. 01.
2010. 09. 01.
2010. 09. 01.
2010. 09. 01.
2010. 09. 01.

A kisebbségi választópolgár legfeljebb 4 jelöltre adhatja le voksát. Képviselő pedig az a négy jelölt lesz, aki a legtöbb szavazatot megszerzi.

A cigány kisebbségi választás részére külön szavazókör áll rendelkezésre, amelyben csak azon választópolgárok szavazhatnak, akik korábban
felvételt nyertek a cigány kisebbségi választói névjegyzékbe.

A választással kapcsolatos további információ a Helyi Választási Irodában, Dömsöd Nagyközség hivatalos honlapján (www.domsod.hu), illetve a
www.valasztas.hu internetes oldalon.
Helyi Választási Iroda
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ÖNÖKKEL EGYÜTT DÖMSÖDÉRT
Kedves Dömsödi Választópolgárok!

A gondolataimat rendezgetve készülök a
polgármesterjelölti írásom megfogalmazására,
és közben egyre visszatérek a négy évvel ezelőtti szeptemberi Dömsödi Hírnökben írt utolsó mondatomhoz, amelyben arra utalok, hogy
nagyon reménykedem abban, hogy polgármesterként lesz lehetőségem tájékoztatni az érdeklődőket az Aktuális rovatban. A reményem valóra vált, és négy évre megtiszteltek bizalmukkal. Tartottam a szavam, és hónapról hónapra
tájékoztattam Önöket önkormányzatunk mindenkori helyzetéről, a nagyközségünkkel kapcsolatos történésekről.
Mozgalmas négy évet hagyunk magunk mögött. Sikerek és kudarcok kísérték azt a munkát,
azt a folyamatot, amely alakította településünk
életét. Most, a mérlegkészítésnél csapongnak a
gondolataim ide-oda. Mennyi minden is történt
ez alatt a pár év alatt, mégis úgy tűnik, mintha
egy szempillantás lenne az egész, úgy elrepült
ez a negyvennyolc hónap. Tele vitákkal, kétségekkel, sok-sok pozitív gondolattal, örömmelbánattal. Azért remélem, nem csak én gondolom úgy, hogy a jó dolgok voltak túlsúlyban.
Megbízatást kaptam Dömsöd polgáraitól arra, hogy négy éven keresztül a képviselő-testület „jobb kezeként” vezessem településünket.
Felhatalmaztak arra, hogy mindent tegyek meg
a dömsödi emberek életminőségének javításáért, önkormányzatunk zökkenőmentes működéséért. Hogy hogyan sikerült ez? Erről a választók mondanak ítéletet október 3-án, a szavazófülkékben.
2006-ban a „Rend és fejlődés” programjának
megvalósításához kértem szavazataikat. A választás eredményeként hatalmaztak fel arra,
hogy ez valóság legyen, kézzelfogható eredményeket várva tőlem, tőlünk. Úgy gondolom,
hogy az elvárásoknak megfeleltünk, de azért
van bennem némi hiányérzet is. A kampány során a jelöltek nem nagyon szoktak a negatív dolgokról beszélni, de bárhogy is titkoljuk ezt, az
embereket becsapni nem lehet, mert saját bőrükön érzik egy-egy intézkedés következményét.
A program „rend” részében érzem a nagyobb
űrt, mégpedig – erőfeszítéseink ellenére – a közbiztonság szemmel látható javulásának elmaradása miatt. Azt ígértem, mindent megteszek
azért, hogy Dömsödön önálló rendőrőrs legyen.
Sajnos a jogszabályi és a finanszírozási háttere
ennek a mai napig hiányzik. A ciklus alatt három vezetője volt a Ráckevei Rendőrkapitányságnak. Mindhárom kapitánnyal szinte napi
kapcsolatban voltam, vagyok, de ennek ellenére
sem számolhatok be igazi előrelépésről. Talán a

belterületi részen kicsit visszaszorultak a bűnözők, de az üdülőterületen annál nagyobb teret
nyertek, szinte elviselhetetlenné vált a helyzet.
Bűnözői fertőzöttségünk nagyobb, mint a környező településeké, így azonnali beavatkozást
igényel a közbiztonság megszilárdítása.
Szorosan a rendhez tartozik településünk
külső képe. Azt ígértem, hogy félévente falubejárást fogok tartani. Ezt ma már havi rendszerességgel teszem, így aztán „testközelből”
látom a tennivalókat, mert az van még bőven.
Sok még a feltáratlan lehetőség, de a fejlődés is
kézzelfoghatóvá vált. Közterületeink ápolása
rendszeres, de jó néhány helyre nem jutottunk
még el, ahová pedig szeretnénk. Gondolok itt
elsősorban azokra az ingatlanokra, amelyeket
az idős vagy beteg lakóik nem tudnak megfelelően ápolni.
A program „fejlődés” részével elégedettebbek
lehetünk még akkor is, ha tényleg elmaradt néhány olyan ígéret, amely talán nekem is hiányzik.
Beruházásainkról a polgármesteri cikluszáró
beszámolóban részletesen olvashatnak, most
csak annyit, hogy igazán kiemelt nagyberuházás nélkül is közel félmilliárd forint pályázati
pénzt sikerült Dömsödre hoznunk. Olyan körülmények között értük el eredményeinket,
amikor a válság érintette az egész országot.
Hátrányos helyzetünk miatt bennünket különösen megviselt a folyamatos központi elvonás,
lakótársaink egy jelentős rétegének gyorsuló
elszegényedése. Ilyen körülmények között
szinte bravúrosnak mondható az, hogy nagyobb gond nélkül fenntartottuk működőképességünket, és tervezett fejlesztéseink jelentősebb részét is realizáltuk.
A választások előtt a jelöltek sok mindent
megígérnek: kivitelezhető és irreális dolgokat
is. Így van ez most is, és így volt ez négy évvel
ezelőtt is. Csak a magam ígéreteivel foglalkozom, és bizony azok között is volt olyan, amely
megvalósításának lehetőségét már néhány nap
után én is megkérdőjeleztem. Elsősorban a tanuszoda építésére gondolok. A jelenlegi gazdasági helyzetben ennek megvalósítása még évekig utópia lesz, és itt nem is a fizikai megépítés
az igazi akadály, mert szerencsés esetben lehet
ilyen célra nyerni néhány százmillió forintot. A
nagyobb gond az, hogy egy uszoda fenntartása
évente százmilliós nagyságrendű, és nekünk
ilyen célra mostanában nem lesz ennyi pénzünk. A mai napig hiányérzetem van azért,
hogy nem tudtuk az orvosi ügyeletet Dömsödön tartani. Nem mentségként írom, de ma
sem látom annak a százmillió forintnak a forrá-

sát, amelyet a dömsödi helyszínre lehetett volna fordítani, négy év alatt.
Visszacseng a fülemben a főcím: Önökkel
Együtt Dömsödért. Eredményeinket csak így
tudtuk elérni. Ha voltak olyan szeletei az elmúlt
éveknek, amelyeket egy picit is sikeresnek érzünk, az csak a közös munka eredményeként
vált lehetővé. Mindenki megtette a magáét
Dömsöd fejlődéséért, ha csak egy befizetett
adóval is. Ez a jövőben is csak így működhet.
Tehát a szlogen nem változott: ÖNÖKKEL
EGYÜTT DÖMSÖDÉRT!
Ha továbbra is úgy gondolják, hogy az én
vezetésemmel próbáljuk a megkezdett munkát
folytatni, és megtisztelnek bizalmukkal, akkor
várom segítségüket, mert igazán nagy feladatokra csak EGYÜTT, mi dömsödiek leszünk
képesek.
Tisztelt Dömsödi Választópolgárok!
Köszönöm azt a sok-sok segítséget, türelmet, jó tanácsot, amelyet kaptam Önöktől négy
év alatt. Remélem, sokan gondolják azt, hogy
éltem a bizalmukkal, és nem visszaéltem. Talán
azok is így gondolják, akik 2006-ban nem rám
szavaztak. Ha ez tényleg így van, akkor kérem
Önöket, hogy ismét bízzanak meg a polgármesteri teendők ellátásával. Kérem, továbbra is
használják azt a tapasztalatot, amelyet az elmúlt négy évben szereztem, azt a kapcsolatrendszert, amelyet csak a dömsödi emberek
szolgálatára lehet kihasználni.
Sokan állítanak meg az utcán, hogy tudakolják, miért nincs még szórólapom. Tudatom
mindenkivel, hogy lesz majd, mert természetes, hogy a jövővel kapcsolatos elképzeléseimet meg kell osztanom a választókkal. Nem
szeretnék nagy szavakat használni, de most
tényleg az az időszak van, amikor minden percemet a munka tölti ki – a napi ügyek mellett –
a tisztességes, az elvárható cikluszárás miatt.
Kampányolni csak ezután fogok, de még időben jelentkezem a szórólapommal.
Zárásként köszönöm a rengeteg ajánlószelvényt, amelyet eljuttattak hozzám, és azoknak
is köszönöm, akiknek szintén ez volt a szándékuk, de valamiért nem tudták ezt megtenni!
Tisztelettel:
Bencze István
független polgármesterjelölt
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CSEHINÉ CSÖRGÕ KRISZTINA
Polgármester- és képviselõjelölt
Jobbik Magyarországért Mozgalom

Cselekvés a közösséggel
EGYÜTT
egy JOBBIK Dömsödért!
Tisztelt Falumbéliek!
Nem ez az első megmérettetés az élettől, amit rám mért, de talán a legnehezebb a mai időkben.
Felkérést kaptam, és tisztelettel megköszönve elfogadtam azt, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom dömsödi polgármesterjelöltjeként indulhatok. Több személyes jellegű negatív élményt követően úgy éreztem, be kell hogy kapcsolódjak a közéletbe helyi elnökként és
magyar emberként.
1976-ban születtem Budapesten, Dömsödön 30 éve élek. Általános iskolai tanulmányaim befejezése után ápolónőként végeztem a Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakközépiskolában. Tanfolyamon eladói végzettséget szereztem. 2009 óta az Attila Király Népfőiskola hallgatója vagyok. Igaz, diplomával nem rendelkezem, de úgy gondolom, senkit nem tesz értékesebbé.
Egyszerű emberként az emberek között élek, látva mások baját és fájdalmát. Nemzeti radikálisként, hazafiként, anyaként szeretnék és
kívánok a faluért–Dömsödért közös sorsot vállalni.
Politikai hovatartozástól függetlenül mindenki egyetért abban, hogy Dömsöd már-már Borsod megye valamely kisfalujára emlékeztet,
ahol szellemek lopakodnak. A közrend-közbiztonság katasztrofális.
A békés lakosság munkájának verítéke, körmük kopott értékei olyan emberek házába vándorolnak, akik normális állapotnak titulálják a
napi lopást, betörést. Rám süthetik a rasszista bélyeget, de addig, amíg a dömsödi cigányságnak nem lesz hiteles, a feladatára alkalmas
vezetése, rend soha nem lesz.
Aggódó idősek, a terményeit védő gazdák várják a feléjük nyúló segítő kezet.
A jövőn mi tudunk változtatni! Olyan kiterjedt mezőőri, faluőrségi, polgárőri és rendőrségi összefogásra van szükség, ami ezt a folyamatot
végérvényesen megszünteti. Ne „Ami a tied az az enyém, ami az enyém ahhoz semmi közöd!”-elv működjön.
A településen szép számú parasztgazda műveli a földjét. Munkájukat megfelelő módon, olyan falugazdászi segítséggel kívánom támogatni, aki mindenki számára eligazítást nyújt, a jogszabályok értelmezésében, az agrártámogatások igénylésében, pályázatok leadásában.
A magyar gazda hátránya így is jelentős más uniós gazdával szemben. Aki magyar földet művel a Kárpát-medence közepén, az megfelelő
hátterű érdekképviseletet érdemel.
Az 1900-as években különböző szövetkezetek, úgynevezett Hangyaszövetkezetek jöttek létre országszerte. Példamutató munkájuk a
kisembereket, a falusi gazdákat támogatta.
Családi gazdaságaik nehézségeinek áthidalására, gazdaságuk fejlesztésére fordíthattak a hitelszövetkezet tagjai által jegyzett üzletrészekből, betétekből származó pénzösszegeket kis kamattal. Ehhez szorosan kötődne Tanyabolt létrehozása, ami az őstermelőket, kisvállalkozókat
segítené.
A mi falunkban továbbá megvalósításra vár az egészségügyi rendszer átalakítása. A lakosság évek óta igényli a dömsödi székhelyű orvosi
ellátást, hiszen a XXI. században egy ekkora méretű településen nem állapot az, hogy péntek délutántól hétfő reggelig akár meg is lehet halni.
Ehhez hozzájárul az is, hogy Ráckevére sem egyszerű a közlekedés annak, aki nem rendelkezik autóval. Ráckevén ugyan van mentőállomás,
de a mentőszolgálat fontossági sorrendben Dömsödre ér ki utoljára. Létre kívánunk hozni egy működő ügyeleti rendszert. Távolabbi célunk
egy Egészségház megvalósítása.
Az óvodáink túlzsúfoltak, a bölcsődét felújítás után bezárták, holott nagy igény lenne rá, ezért radikális változásra lenne szükség ezen a
téren is. A gyerekeknek már az anyatejjel magukba kell szívni a nemzeti öntudatot, hogy egy erkölcsökben egészséges magyar fiatalság
váljon belőlük.
Az idegenforgalom terén is változásokra van szükség, hogy Dömsöd ismét azzá a horgász- és üdülőparadicsommá váljon, ahová örömmel
térnek vissza a turisták. Ezzel a falusi turizmus ismét virágzásnak indulna.
Fontosnak tartom, hogy a polgármester és a képviselő-testület munkája számon kérhető legyen.
A lakosság rendszeres tájékoztatása a település költségvetéséről, valamint a lakosság bevonása a közös célok elérése érdekében.
Bizalmukat előre is köszönöm!
Tisztelettel:

Csehiné Csörgő Krisztina
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ISPÁN LÁSZLÓ

független polgármesterjelölt

Kedves dömsödi választópolgárok!

A legtöbb dömsödi lakos úgy gondolom jól ismer, de engedjék meg, hogy röviden bemutatkozzam.
Dömsödön születtem 1946. november 4-én. Nős vagyok, feleségemmel 18 éve élünk együtt. Szüleim köztiszteletben álló, vallásos emberek voltak, akik egész életüket e településen élték le. Öcsémmel együtt arra neveltek, hogy becsületes, reálisan gondolkodó, közösségi emberekké váljunk.
Dömsödön végeztem el az általános iskolát, majd kitanultam az ács szakmát. 21 éves koromra
megszereztem a mesterlevelet, az érettségi vizsgát munka mellett tettem le. Az ács szakmában dolgoztam közel 30 éven át vállalkozóként, ezután alkalmazottként egy asztalosipari üzem szakmai vezetője lettem.
1997-től 2009-ig a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Gamesz-nál, majd jogutódjánál, a Polgármesteri Hivatalnál álltam alkalmazásban, mint műszaki vezető.
Feladataim közé tartoztak többek között: a Polgármesteri Hivatal hatáskörébe tartozó intézmények és épületeik karbantartási és
felújítási munkái, a település szépítésével, virágosításával, utcák parkok gondozásával, vízelvezetéssel, árkok tisztán tartásával kapcsolatos feladatok. Az állami és helyben szervezett ünnepek előkészítési és koordinálási munkái.
Az irányításom alá tartozott az állandó karbantartó személyzet, valamint a közhasznú és közcélú dolgozók átlagosan: 30-40 fő,
akik vezetését egy személyben láttam el.
A rendszerváltás után az első önkormányzati ciklusban 1990-1994 között a település lakossága megválasztott képviselőnek. Tagja
voltam a testület Pénzügyi, Oktatási és Településfejlesztési Bizottságának. Ebben az időszakban valósult meg többek között a telefonhálózat és a gázközmű kiépítése is.
Egész életemben Dömsödön éltem, dolgoztam, így elmondhatom, hogy Dömsöd lakosságának nagy részét személyesen ismerem.
Ennek is köszönhető, hogy az emberek bizalommal fordultak hozzám problémáikkal.
A Polgármesteri Hivatalnál töltött több mint egy évtizednyi idő alatt, úgy érzem, sikerült jó kapcsolatokat kialakítanom a helyi és
a településen kívüli vállalkozókkal, iparosokkal, szolgáltatókkal, speciális munkákat végzőkkel. Ez a kapcsolati tőke a településüzemeltetés zökkenőmentes működtetéséhez is alapvető, ezért a jó kapcsolatot továbbra is meg szeretném őrizni.
Az előttünk álló időszak alatt nagyon sok tennivalónk lesz, és a teljesség igénye nélkül az alábbiakban csak néhányat sorolok fel.
Kiemelt feladatomnak tekintem településünkön a közbiztonság javítását, valamint a közterület-felügyelet fokozását, polgárőrség
támogatását. Szeretném, ha Dömsödön állandó rendőri jelenlét lenne, ezzel is javítva a lakosság biztonságérzetét.
Szorgalmazni fogom településünk gyalogos forgalmának biztonságossá tételének érdekében a járdák építését.
Amennyiben a közmunkaprogram finanszírozása továbbra is biztosított lesz, úgy szándékom, hogy a helyi közmunkaprogramot a
jelenleginél hatékonyabbá és ésszerűbbé tegyük.
Terveim között szerepel a Gróf Széchenyi István Általános Iskola felújítása, korszerűsítése, esetleges bővítése.
Ki kell használnunk a pályázatokban rejlő lehetőségeket, ám nagyon fontos, hogy ne erőnkön felül teljesítsük ezeket, hiszen ezen
pályázatokhoz nem csekély önerőt kell biztosítani.
Dömsöd csodálatos természeti környezetben fekszik, az egyik legszebb Duna-part rész a miénk. Kötelességemnek érzem, hogy jó
gazda módjára őrizzük és megóvjuk kincseinket. Ennek érdekében azon leszek, hogy a környezettudatos szemléletmód kialakítása,
a természet védelme már gyermekeinknek is alapvető igénye legyen.
Az elmúlt időszak természeti katasztrófáit látva még inkább oda kell figyelni az árvízvédelem és belvíz elleni védekezés kérdésére.
Úgy gondolom, hogy önámítás lenne, ha nem néznék szembe az elkövetkező négy év várható problémáival.
A mai nehéz időszakban átvenni egy település irányítását mindenképpen embert próbáló feladatot jelent. Hiszem, hogy az Önök
segítségével és a közösség összefogásával javíthatunk településünk és önmagunk sorsán. Ígérhetem, hogy személyemben egy Dömsödért elkötelezett és becsületes polgármestert választhatnak a településünk élére.
Tisztelettel:
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Tisztelt választópolgárok!

Dr. Pencz Bernadett vagyok, a Fidesz – KDNP polgármesterjelöltje. Tisztelettel köszönöm bizalmukat, a rengeteg ajánlószelvényt, amelyekkel az elmúlt napokban támogattak. Engedjék meg,
hogy a következő sorokban a bemutatkozáson kívül néhány fontos kérdésnek is helyet adjak.
Budapesten születtem, születésem óta Dömsödön élek. 25 éves vagyok, az általános iskolát
Dömsödön végeztem, majd a ráckevei Ady Endre Gimnáziumban színjeles eredménnyel érettségiztem. 12 éven át kitűnő tanuló voltam. A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen jogászként doktoráltam. Érdeklődésem középpontjában az alkotmányjog, büntetőjog, nemzetközi közjog tárgyak
álltak. Angol nyelvből középfokú nyelvvizsgám van, emellett német és latin nyelvismerettel is rendelkezem. Szeretek kirándulni, a vízi sportok és a Duna szerelmese vagyok. Két testvérem van,
Tamás 24 éves közgazdász, Ádám 14 éves általános iskolás. Szüleim hagyományőrző vendéglátással foglalkoznak. Gimnazista korom óta dolgozom, kezdetben családi vállalkozásunkban láttam el
feladatokat, amihez vendéglátó – üzletvezető, boltvezető képesítést is szereztem.

2007 óta vagyok a Fidesz tagja, a helyi csoportot alapítása óta vezetem. Elkötelezett híve vagyok a nemzeti értékeknek.
Tevékenységünknek két iránya van, egyrészt a FIDESZ politikai célkitűzéseinek helyi lakosság felé közvetítése, másrészt a
közérdeklődésre számot tartó, fontosnak vélt lakossági ügyek összefogása, támogatása, képviselete. Feladatainkat térítés nélkül,
meggyőződésünk szerint látjuk el.
Sokakat érdekelhet, miért gondolom úgy, hogy felelősségteljesen és sikeresen tudnám ellátni a polgármesteri feladatokat. A
hangsúlyt a felelősségteljességre és a sikerességre helyezem. Nem mindegy, hogy csak ellátjuk a feladatainkat, vagy hogy sikeresen
látjuk-e el. Úgy érzem, tudásommal, kitartásommal, őszinteségemmel tudnék elsősorban eredményesen Dömsöd fejlődéséhez hozzájárulni.
Szemléletváltásra van a legnagyobb szükség, jól szervezett, hatékony, tisztességes, szakmai alapokon nyugvó munkára. Olyan
önkormányzatra, mely eredményesen tudja képviselni Dömsöd érdekeit és összhangban van a kormánypolitikával. Erre most először
van lehetőségünk! A lehető legtöbbet kell megszereznünk a pályázatok adta forrásokból. Határozott lépéseket kell tenni a foglalkoztatás elősegítése, az infrastruktúra fejlesztése, az egészségügy és a közbiztonság területén. Színvonalas, tartalmas közösséget építő
rendezvények, kulturális- és sportpolitika kialakítása mellett teszek hitet. Kincsnek tekintem környezeti adottságainkat, továbbra is
fontosnak tartom a turizmus fejlesztését, az üdülőlakosságot is szeretném bevonni a település vérkeringésébe. Fontos és kiemelt
kérdésnek tekintem a helyi vállalkozók, mezőgazdaságból élők megbecsülését, segítését. Ugyancsak fontos terület a helyi fiatal
tehetségek felkarolása, valamint az idősebb korosztály mindennapi nyugalmának biztosítása. Már a bemutatkozómban is említettem,
hogy nem fogok felelőtlen ígéreteket tenni az érvényesülés érdekében. Hiszem és vallom, hogy önállóan gondolkodó emberekre van
szükség, és nem érdekszövetségekre.
Sokan fiatalnak tartanak, aggódnak, hogy nincs tapasztalatom. Abban igazuk van, hogy polgármester-képző iskola nincs. Nem
tanítják, mert ez egy olyan tisztség, megbízatás, küldetés, melyre Önök jelölik a legjobbat, a legtanultabbat, a legmegbízhatóbbat, a
legaktívabbat és sorolhatnám a pozitívabbnál pozitívabb emberi tulajdonságokat. Önöknek kell most választani. Azt tudom, hogy
szakmailag megfelelek a feladatnak. Olyan ember vagyok, aki itt él Önök között és nem akarja elhagyni Dömsödöt, hanem az elvándorlásban vissza akarja tartani a többi fiatalt is. Olyan ember, aki látja a problémákat és meg akarja akadályozni az egyhelyben
toporgást, kiutat keres az adósság csapdából, az ellehetetlenülés zsákutcájából. Új jövőképre van szükség, ami a fejlődést és a haladást célozza meg.
Végezetül még egyszer köszönöm támogatásukat, bizalmukat. Fontosnak tartottam ezeket a gondolatokat megosztani Önökkel.
Bármi lesz is a választások eredménye, el kell mondanom, hogy már az is nagyszerű érzés volt, hogy polgármesterjelöltként több
százan tartottak érdemesnek a feladatra, megbíztak bennem. Ennél nagyobb elismerést eddig még nem kaptam. Ha ezek után is
érdemesnek tartanak, kérem október 3-án szavazataikkal támogassanak engem és a mellettem induló képviselőjelölteket!
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Önkormányzati képviselõjelöltek

A képviselõk bemutatkozó anyagai különbözõ terjedelmûek, mely sajnálatos
módon nem teszi lehetõvé az
ABC-sorrend szerinti leközlésüket.
a szerkesztõ
ÁCS GÁBOR FERENC képviselőjelölt
Jobbik Magyarországért Mozgalom

Cselekvés a közösséggel
EGYÜTT
egy JOBBIK Dömsödért!

Budapesten születtem 1975. június
15-én. Négyéves koromig Pestszenterzsébeten, majd Csepelen nevelkedtem. 2002-ben házasodtam meg, letelepedtünk Dömsödön, 2004-ben
megszületett kisfiunk, Arnold. Apai
ágról alföldi paraszt családból származom, anyai ágról anyai nagymamám erdélyi születésű, édesapja a
Magyar Királyi Államvasutak tisztje
volt. Anyai nagyapám Mariazell-ből származik, de már itt született Budapesten.
Középiskolai tanulmányaimat a Mechwart András Vasút-közlekedési Szakmunkásképző Szakközépiskola és Gimnáziumban végeztem,
mint dízelmozdony-szerelő. Tanulmányaim befejezése után sajnos a
vasútnál már nem volt reális jövőkép, ezért különböző helyeken különböző munkakörökben próbáltam ki magam. 1996 óta a személy- és vagyonvédelem területén dolgozom. Jelenlegi munkahelyemen öt éve tevékenykedem vagyonőri és követeléskezelői munkakörben.
2006-ban találkoztam először a Jobbik Magyarországért Mozgalommal. Megtaláltam azt a politikai erőt, amely képviselni tudja a
hazáért tenni akaró emberek érdekeit. Képviselőként szeretném
kamatoztatni a vagyonvédelemben szerzett tapasztalataimat. Előtérbe kívánom helyezni a bűn megelőzését. Tapasztalatom szerint a
bűn megelőzése hosszú távon kifizetődőbb, mint a bűn üldözése.
Elképzeléseim között szerepel az állandó körzeti megbízotti jelenlét vagy állandó rendőrőrs létesítése. A polgárőrség beolvasztásával településőrség vagy reményeim szerint csendőrség felállítása,
mely magában foglalná a lovas faluőrséget, a mezőőri szolgálatot
és az iskolaőrséget.
Hiszek abban, hogyha sikerül felélesztenünk a vidéket, akkor sikerül felemelni nemzetünket.
Bízom benne, vissza tudjuk vezetni a munka világába azokat az
embereket is, akik jelenleg segélyből és mások javaiból tartják
fenn magukat.
Remélem, tudok tenni egy Jobbik Magyarországért és egy Jobbik Dömsödért.
Képviselő-testületbe jutásom esetén, a fentieken túlmenően a
dömsödi Jobbik által is támogatott radikális változás programját
kívánom megvalósítani.
Bizalmukat előre is köszönöm!
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ÁCSNÉ BARÁT SZILVIA képviselőjelölt
Jobbik Magyarországért Mozgalom

Cselekvés a közösséggel
EGYÜTT
egy JOBBIK Dömsödért!

Budapesten születtem 1980. április
02-án. A XVII. kerület kertvárosában
nőttem fel, 2002-ben mentem férjhez,
majd Dömsödön telepedtünk le. 2004.
október 01-jén megszületett kisfiunk,
Arnold. Anyai ágon elszegényedett
kisnemesi, apai ágon több generációra
visszavezethető földműves családból
származom.
A budapesti Békésy György Posta-és
Távközlésforgalmi Szakközépiskolában érettségiztem. Tanulmányaimat a
győri Széchenyi István Főiskolán folytattam, ahol közgazdász lettem logisztika szakon. Terveim között szerepel egy jogi diploma megszerzése.
1998 augusztusa óta dolgozom a Magyar Postánál, ahol pénzügyi, számviteli és költséggazdálkodási területen szereztem szakmai ismeretet, gyakorlatot. Jelenleg az Országos Logisztikai Központ költséggazdálkodásáért felelek. Az eddig megszerzett gazdasági tapasztalatomat, gyakorlatomat szeretném kamatoztatni a dömsödi Önkormányzat gazdálkodásában.
Az őseimtől örökölt föld szeretete vezérelt a vidéki élet felé, Dömsöd
földrajzi adottsága és az emberek barátságos magatartása vezetett ahhoz,
hogy férjemmel itt telepedjünk le. Véleményem szerint egy község megtartó erejének alapja és eltartó képessége a jó minőségű föld és az állattartás. Szeretném, ha a közbiztonság helyreállítása után ismét kedvet kapnának az emberek a fölműveléshez, állattartáshoz. A még meglévő önkormányzati földterületeket közmunkásokkal lehetne megműveltetni, az ott
termelt élelmiszereket a helyi óvodák, iskolák étkeztetésében hasznosíthatnánk, valamint az óvodák, iskolák mindennapjaiba bele kellene vonni
a földművelést, kis konyhakerteket kialakítani, ahol a gyerekek gondoznák az általuk ültetett zöldségeket. Ennek eredményeképpen már kiskortól kezdve tanítani lehetne a munka szeretetét, megbecsülését.
Minimális tőkebevonással létrehozható az ún. „Hangyaszövetkezet”, ahol a saját gazdaságokban termelt élelmiszerekkel, egyéb termékekkel, árucikkekkel helyben lehetne kereskedni.
Dömsödön kihasználva a Duna folyó adta lehetőségeket, újra kell
éleszteni a turizmust, regionális fürdő- és horgászparadicsom kialakításával, melyből a dömsödi közösség profitálhatna, hiszen erre fel lehet
építeni egy falusi turizmust, munkahelyeket teremteni. További cél a
meglévő strand, kemping, sportpálya, a Duna-parti tanösvény fejlesztése, uszoda létesítése, regionális kerékpárút kialakítása Ráckeve–Kiskunlacháza–Dömsöd–Tass térségében.
Távolabbi, ám nem elvetendő tervünk a regionális hulladékgyűjtő
továbbfejlesztése, hulladékégető kialakítása, az ott termelt energia községünkben történő felhasználása vagy értékesítése, a szelektív hulladékokból nyert nyersanyagok hasznosítása, mely összességében munkahelyteremtő erővel bírna.
Szeretném, ha lehetőségem lenne tenni egy élhetőbb, Jobbik Dömsödért!
Képviselő-testületbe jutásom esetén, a fentieken túlmenően a dömsödi Jobbik által is támogatott radikális változás programját kívánom
megvalósítani.
Bizalmukat előre is köszönöm!

20

XX. évfolyam 9. szám
BALOGH LÁSZLÓ LEVENTE
független képviselőjelölt

Balogh László Levente vagyok, a Dömsöd-Dabi Református Egyházközség lelkipásztora.
1969-ben születtem, édesapám is református lelkész, öt testvérem van. A középiskola elvégzése után Cegléden töltöttem katonai szolgálatomat, Budapesten végeztem teológiai tanulmányaimat, majd Svájcban tanultam. Ráckevén voltam segédlelkész, amikor 1996-ban meghívott a dabi gyülekezet.
Nős vagyok, feleségem tanítónő, januárra várjuk ötödik gyermekünket.
2006-tól vagyok önkormányzati képviselő, a településfejlesztési, az oktatási és a gazdasági bizottság munkájában vettem részt. Az eltelt négy évben meghatározó volt az önkormányzatok életében is az Európai Unió és
az állam által gyakorolt pénzügyi kényszer. Az Unióhoz és az államhoz befolyt pénzek egy részét visszapályázhattuk, de az alapvető feladatokra nézve nemzetellenes mértékben csökkentették a támogatást. Végig kényszer
hatása alatt cselekedve, de egyszerre biztosítottuk a községben a pénzügyi
egyensúlyt és fejlődést. Köszönöm a bizalmat a választópolgároknak.
Dömsöd következő éveiben döntő lesz az, hogy a kormány által meghirdetett magyar nemzeti elkötelezettség megjelenik-e az önkormányzatok támogatásában, és az önkormányzat minden pártpolitikai érdekkel és átgondolatlan elvárással szemben megőrzi-e függetlenségét és józanságát.
Lelkipásztorként és képviselőként is az a célom, hogy biztassam az embereket, hogy az Úr Jézus Krisztustól kapott lehetőségeiket felismerve, Isten rendje és igéje szerint tegyék teljessé életüket, a munkában, a házasságban, a családban, a gyülekezetben, a faluközösségben és a nemzetben.
Köszönöm az ehhez kapott segítséget, bizalmat, és kérem a támogatást a
jelenlegi polgármester és az eddig is nemzeti elkötelezettségben élő képviselőjelöltek számára.

DR. BARSI LILLA
független képviselőjelölt

Tisztelt Dömsödi Választópolgárok!
Dr. Barsi Lilla független önkormányzati képviselőjelölt vagyok, akit a Fidesz
– KDNP is támogat. Várpalotán születtem, majd Pakson nőttem fel, ahol gyermekkoromat töltöttem. Az érettségit követően a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi
Karának jogász szakos hallgatója voltam. Jelenleg büntetőjogi területen dolgozom Budapesten. Dömsöddel egyetemi éveim kezdetén kerültem kapcsolatba, azonnal beleszerettem a településbe. Jelenleg is itt
élek, és itt is szeretnék a jövőben családot alapítani. Szüleimtől konzervatív, nemzeti-keresztény neveltetést kaptam, ezért érzem úgy, hogy a
Fidesz-KDNP jelöltjeivel együttműködve aktívan hozzá tudnék járulni
nagyközségünk fejlődéséhez, közbiztonságának növeléséhez, az itt felnövő fiatalok helyben marasztalásához, illetve tanulmányaik befejeztével visszatérésük ösztönzéséhez. Sajnálattal tapasztaltam, hogy az
ajánlószelvények gyűjtésének időszakában jelölttársaimat és családjaikat szóbeli támadások érték. Hiszem, hogy a választási kampány időszakában a polgármester- és képviselőjelöltek képesek tisztességes, becsületes és jogszabályoknak megfelelő munkára, ezért nem látom értelmét közös etikai nyilatkozat aláírásának, noha tartalmával a messzemenőkig egyetértek. Jogászként tisztában vagyok nemcsak az erkölcsi,
hanem a törvény adta korlátokkal is, amiket eddig is betartottam és ezután is be fogok. Végezetül köszönöm ajánlószelvényeiket, támogatásukat, biztatásukat, és amennyiben képviselőjükké választanak, önkormányzati munkámat tisztességgel, becsülettel, mások javára folytatom majd.

BOZÓKI LÁSZLÓ ISTVÁNNÉ képviselőjelölt – Jobbik Magyarországért Mozgalom

Cselekvés a közösséggel EGYÜTT egy JOBBIK Dömsödért!

1955-ben Szegeden születtem, képzőművész és pedagógus család ötödik gyermekeként. Tanulmányaim befejezéseként
fotós és látszerész szakmunkás bizonyítványomat, majd matematika-rajz szakos tanári diplomámat szülővárosomban
szereztem meg. Építészmérnöki tanulmányaimat édesanyám betegsége miatt abba kellett hagynom, több évig gondoskodtam
róla. Tudom, milyen küzdelem megélni havi 28.400 Ft ápolási díjból, mellette két fiamat egyedül nevelni. Takarítást, újságkihordást is vállaltam otthoni óraadó tanári tevékenység mellett, hogy a rám bízott emberekről, a családomról tisztességgel
gondoskodjak, gyermekeimet felneveljem. A tanári hivatást tizenöt éve folytatom megszakítással. Szegeden nem adódott
pedagógus állás, így kerültem kisebbik fiammal Dömsödre. A Gróf Széchenyi István Általános Iskola felső tagozatán
matematika, technika, rajz, hon- és népismeret tárgyakat tanítok, a következő tanévben ötödikes osztályfőnök leszek.
Az ország eladósodását, eladását látva döbbentem rá, hogy a politikai semlegesség számomra struccpolitika. A tenni
akarás arra sarkallt, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom és Párton belül tevékenykedhessek. Így 2009-ben beléptem
a meggyőződésem szerint egyetlen, a magyarságért igazán tenni akaró pártba Dömsödön.
Évek óta foglalkoztat a magyarság igazi múltja és kultúrája, vallása. Írott és elektronikus sajtó tanulmányozása és számos tanfolyam elvégzése után tapasztaltam, hogy a mai társadalom mennyire tájékozatlan ebben a témában. A hon- és népismereti órákon az elmúlt tanévben ezen ismereteimet is igyekeztem
átadni tanulóinknak. A gyerekekkel való egyéni bánásmód, tehetséggondozás mellett életcélom minél több embert megismertetni csodálatos kincsünkkel:
magyar múltunkkal, hagyományainkkal, a székely-magyar rovásírással. Nem csak ezen értékek külsőségeivel, de a bennük rejlő több évezredes bölcsességekkel. Mert amely nép nincs tudatában saját gyökereivel, azt könnyű az orránál fogva vezetni.
Hazánk, így Dömsöd is kivételes természeti adottságokkal rendelkezik. Megszerettem ezt a községet szépségeivel, az érte tenni akaró emberekkel, a gondokkal együtt. A kishitűség, a fásultság, a félelem a legnagyobb ellenségünk.
Az oktatás mellett még szívügyem a Dömsödön található önkormányzati tulajdonban lévő elhanyagolt ingatlanok, pl. a Hajós-kastély és az egyedülálló
növényzettel rendelkező kert rendbehozatala, melyet így akár szociális otthonná lehetne alakítani.
Dömsöd alatt értékes hőforrás található, mely még az 1950-es években kútként üzemelt, ezt a későbbiekben elzárták, pedig újbóli bevizsgáltatás után
hasznosítható lenne a lakosság körében. Az egykori háromszintes Malom épületét vásárcsarnokká lehetne alakítani, melyben a helyi és a környékbeli őstermelők által termelt és feldolgozott élelmiszereket, valamint kézművesek árucikkeit lehetne értékesíteni, és ezáltal a Magyarok Bolthálózatát kiépíteni.
Képviselőként az itt élő emberekért, a település szebb jövőjéért akarok a legjobb képességeim szerint munkálkodni.
Építsük be újra együtt a nemzettudatunkba: Isten, haza, család.
Képviselő-testületbe jutásom esetén, a fentieken túlmenően a dömsödi Jobbik által is támogatott radikális változás programját kívánom megvalósítani.
Bizalmukat előre is köszönöm!
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CSIKÓS LÁSZLÓNÉ
független képviselőjelölt

Csikós Lászlóné (Ócsai Julianna) a
Petőfi Sándor OMK vezetője vagyok.
Születésem óta Dömsödön élek, s ez
meghatározza gondolkodásomat, létemet s a szülőföldhöz való kötődésemet.
33 éve élek házasságban Csikós Lászlóval, 2 gyermekünk van. Csaba az édesapjával közös vállalkozásban dolgozik,
Zsuzsi ez évben végzett a Szent István
Egyetem bölcsész karán, művelődésszervező, andragógia szakon.
Akik ismernek, tudják, hogy közel 25 éve iskolai és egyéb rendezvényeken szervezőként, segítőként, majd előadóként is aktívan
részt vettem.
1999-ben kerültem az OMK-ba először művelődésszervezőként, majd 2001-ben megbízott igazgató lettem, 2002-ben és 2006ban benyújtott pályázatom alapján igazgató, így ma is ebben a beosztásban dolgozom.
Igyekszem a szerény pénzügyi lehetőségeink ellenére is minél
több színvonalas, érdekes, kellemes kikapcsolódást nyújtó rendezvényt szervezni, bevonni, szórakoztatni és közösséggé kovácsolni
falunk polgárait. Anyagias világunkban az emberi és kulturális értékek megőrzését tekintem fő feladatomnak.
Négy éven keresztül a lakosság bizalmából önkormányzati képviselőként szolgáltam a település érdekeit, valamint az Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottság tagja voltam.
Amennyiben a Tisztelt Választópolgárok újból megtisztelnek
bizalmukkal, ígérem, olyan képviselőjük leszek ezután is, akit bármikor felkereshetnek. Akire rábízhatják gondjaikat, javaslataikat,
hogy azt a község vezetői elé vigyem, akikkel közösen fogjuk a
fölmerülő gondokra megtalálni a legjobb megoldást. Rendkívül
fontosnak tartom a jó szervező munkát, a lakosság folyamatos,
korrekt tájékoztatását, a gyümölcsöző együttműködést. Meggyőződésem, hogy egy közösséget szolgálni csak elhivatottságból, lokálpatriótaként lehet.
Életemet és munkásságomat meghatározza az a gondolat, ahogyan a ma élő szövegíró megfogalmazta a 2000 éves tanítást:
„A tettek útja a tiszta út, alázattal végezd a dolgod, boldogíts és
úgy légy boldog…”

FARKAS ATTILÁNÉ képviselőjelölt
Jobbik Magyarországért Mozgalom

Cselekvés a közösséggel
EGYÜTT
egy JOBBIK Dömsödért!

Farkas Attiláné Muhari Veronika vagyok, 1979. szeptember 1-jén születtem, azóta Dömsödön élek, 2002-ben
mentem férjhez. Családom generációk óta itt él. Ükapám, Rakszegi András az I. világháborúban hősi halált
halt, nagyapám, Muhari János a II. világháborúban harcolt. Szüleim Muhari János mezőgazdasági gépszerelő, Bögös Eszter kereskedelmi végzettségű. Általános iskolai tanulmányomat Dömsödön végeztem, majd
Kunszentmiklóson jártam a Virág Gedeon Szakmunkás- és Szakközépiskolába. Jelenleg a dömsödi Hat Testvér Fogadóban dolgozom.
Dömsöd fejlődését szívügyemnek tekintem, képviselői megválasztásom esetén az alábbi céljaimat szeretném megvalósítani.
Községünkben gyakran tapasztaltam köztereinken és horgászhelyeinken a rend és tisztaság hiányosságait. Településünkön nincs nyilvános illemhely, az utcák és a Duna-parti rész sűrűn szemetes. Ezt a problémát véleményem szerint a helyi közmunkások bevonásával is meg
lehetne oldani. Elképzelésem az emberek gondolkodásmódjának ez
irányú átformálása.
Távolabbi, de nagyon fontos tervem a Duna holtágának kitisztítása,
hiszen ez a helyi lakosság és az idegenforgalom szempontjából is alapvető esztétikai és higiéniai ügy.
A másik legfontosabb célom a helyi egészségügyi rendszer átalakítása. A lakosság többszöri kérésének ellenére sincs biztosítva az ügyeleti ellátás, holott a lélekszám több mint 6000 fő. Szakorvosi ellátás a
környező nagyobb településeken található, ahová tömegközlekedéssel
eljutni az idős embereknek, illetve kisgyermekes anyáknak sok problémát okoz.
Igaz magyar szívvel szeretném elképzeléseimet véghezvinni, egy
egészségesebb, élhetőbb Dömsödért.
Képviselő-testületbe jutásom esetén, a fentieken túlmenően a dömsödi Jobbik által is támogatott radikális változás programját kívánom
megvalósítani. Bizalmukat előre is köszönöm!

FRANK JÓZSEF
független képviselőjelölt

58 éves vállalkozó vagyok. Születésem óta Dömsödön élek.
Többször megválasztottak képviselőnek, ezúttal ismét szeretném elnyerni a választók bizalmát.
Mindig közösségi ember voltam, ismerem nagyközségünk adottságait, a lakosság problémáit.
Lehetőségeimhez képest eddig is megtettem mindent, hogy segítsek embertársaimnak.
Most a FIDESZ helyi szervezete egy fiatal „hölgykoszorút” indít a választáson dr. Pencz Bernadett polgármesterjelölttel az élen. Elképzeléseik számomra is szimpatikusak, ezért úgy döntöttem, csatlakozom hozzájuk, hogy koromból adódó élettapasztalatommal segítsem Őket.
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HARTAI MÁRIA
Fidesz Magyar Polgári Szövetség /
Kereszténydemokrata Néppárt

ISPÁN IGNÁC
független képviselőjelölt

Tisztelt választópolgárok!
Hartai Mária vagyok, 35 éves. Születésem óta Dömsödön élek. Három csodálatos gyermekem van. Férjemmel
közös vállalkozásunkat vezetem. Gimnáziumi tanulmányaimat sport tagozaton végeztem. Főállású anyaként kihasználva az időt több tanfolyamon
vettem részt, melyeken kereskedő-boltvezetői, települési hulladékkezelői, pályázatírói, valamint környezetvédelmi
szakelőadói képesítéseket szereztem.
Idén szeptemberben kezdem tanulmányaimat Kecskeméten a Tanítóképző Főiskola levelező tagozatán. 2007-ben lettem Fidesz-tag, és töretlen a bizalmam az új kormánnyal szemben! A változás és a megújulás
szükséges, és hiszem, hogy ez a politikai irány az egész országra nézve
csak pozitív lehet! A Roma Beilleszkedésért Egyesület elnöke vagyok.
Pályázatírói tudásomat a település hasznára kívánom fordítani. Képviselőként a munkahelyteremtés ösztönzését tartom a legfontosabbnak, hiszen amellett, hogy a lakosságnak óriási igénye van rá, a helyi foglalkoztatásból származó bevételekre az önkormányzatnak is most van a legnagyobb szüksége. Kiemelt területként kezelném a helyi sportot. Ez az a
másik terület, melynek támogatása az ígéretekkel ellentétben a mai napig nem kapott elegendő figyelmet. A mozgást már kiskorban meg kell
szerettetni a gyermekekkel, akkor meghozza gyümölcsét! A sportolás
felemel, egészségessé és boldoggá tesz! Testben és lélekben egyaránt
összhangban lévő emberek csodákra képesek! A kézilabda a számomra
legkedvesebb sportág, amit a mai napig űzök. Emellett szinte bármilyen
sportág felé szeretettel fordulok. A jövőben mint szülő, és ha Önök úgy
gondolják, mint képviselő harcolni fogok az utánpótlás-nevelésért minden sportágra nézve, melyekre igény és lehetőség van Dömsödön!

Tisztelt Dömsödiek!
Ispán Ignác Dömsöd Tatárköz 2/a
sz. alatti lakos vagyok. Idestova tizenkettő éve önkormányzatunk képviselője.
Az elmúlt négy évben a Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság
Elnökeként dolgoztam a testületben.
Azt gondolom, megpróbálom még
négy évre elnyerni a lakosság bizalmát ahhoz, hogy folytathassam munkámat a képviselő-testületben.
Szeretném továbbvinni azokat a gondolatokat, amelyek arra
vonatkoztak, hogy falunkat szebbé tegyük. Építsünk parkokat,
a meglévőket óvjuk és ápoljuk. Az egészséges környezet kialakítása érdekében közös erővel ültessünk minél több fát, virágot.
Célom az, keressünk lehetőségeket, hogy minden utunk jól
járható, aszfaltos legyen.
Különös gondot szeretnék fordítani új járdák építésére, a
meglévők felújítására.
Továbbá fontosnak tartom Dömsöd műemlékeinek megóvását.
Amennyiben Önök képviselőnek megválasztanak, a testületben úgy fogok dolgozni, hogy önkormányzatunk gazdasági
helyzete lehetőleg mindig stabil maradjon.
Tisztelettel:

Ispán Ignác

KATONA VIKTOR
független képviselőjelölt
Tisztelt dömsödi választópolgár!
Először is szeretném megköszönni a bizalmat azoknak, akik ajánlószelvényükkel engem támogattak.
Köszönöm!
1983-ban születtem, és születésem óta Dömsödön lakom. Az általános iskolát is itt végeztem. 2001ben érettségiztem, majd a Modern Üzleti Tudományok Főiskoláján államvizsgáztam 2007-ben. Egy
Nemzetközi Szállítmányozás- és Logisztikai Központban dolgozom nemzetközi pénzügyi elszámolóként.
Hiszem és tudom, hogy ebben a faluban nagyon sok rejtett dolog van, amit ki kellene használni a
közösség javára, de ehhez sok változásra és változtatásra lenne szükség.
Dömsödön a munkanélküliséget meg kell állítani pályázatok elnyerésével, beruházásokkal, fejlesztésekkel. Az eredményes változásokhoz egy lendületes, energikus, ötletgazdag csapatra van szükség, és természetesen az összefogásra.
Tudásom és tapasztalataim által a művelődés és a gazdaság terén tudok a falu szolgálatába állni és segíteni független
képviselőként.
Remélem, hogy az Önök bizalmából betölthetem ezt a megtisztelő feladatot!
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KEYHA-CZELLER PIROSKA
Fidesz Magyar Polgári Szövetség /
Kereszténydemokrata Néppárt
Tisztelt Választópolgárok, Kedves Dömsödiek!
Engedjék meg, hogy bemutatkozzam azoknak, akik még nem ismernek. Keyha-Czeller Piroska vagyok, Apajon nőttem fel, agrármérnök szülők gyermekeként. Az általános iskola alsó tagozatát Apajon
végeztem, majd a kunszentmiklósi
Baksay Sándor Református Gimnázium nyolc osztályos tagozatán érettségiztem. Ezután először a szekszárdi Illyés Gyula Tanítóképző Főiskolán magyar – műveltség területen, majd a
gyöngyösi Károly Róbert Mezőgazdasági Főiskola kihelyezett
tagozatán diplomáztam.
Férjemmel 2004 óta élünk Dömsödön. Hetedik éve tanítok a
helyi általános iskola alsó tagozatán, jelenleg a 3. c osztály osztályfőnöke vagyok. Munkám során fontosnak tartom, hogy a
gyermekek jó hangulatban, családias légkörben, egyéni fejlődésüknek megfelelő tempóban folytathassák tanulmányaikat. A
szabadidő hasznos és színvonalas eltöltésére rendszeres délutáni programokkal igyekszem nevelni a diákokat. Fontosnak tartom pedagógiai programomban a gyermekeket a magyar vidéki
élet szeretetére és hagyományaink őrzésére megtanítani, mert
úgy vélem, nem kell megtagadnunk magunkat, nemzeti identitásunkat ahhoz, hogy hasznos, dolgos, becsületes állampolgárai
legyünk az Európai Uniónak.
2002 óta vagyok a FIDESZ tagja, a helyi csoportban alelnökként tevékenykedem. A FIDESZ – KDNP képviselőjelöltjeként
indulok az önkormányzati választásokon, ha megtisztelnek bizalmukkal engem és jelölttársaimat, legjobb tudásom szerint fogom ellátni a feladatot.

KORONA SÁNDOR
független képviselőjelölt
Tisztelt Dömsödiek! Ezúton köszönöm meg, hogy ajánlásaik alapján
képviselőjelölt lehetek.
Ezer szállal kötődöm Dömsödhöz,
itt élek 52 éve, nős, kétgyermekes családapa vagyok. Itt dolgozom a falunkban környezetvédelmi végzettségemből adódóan a korszerű környezet és
hulladékgazdálkodás területén. 1995
óta a „Még 1000 év Dömsödért”
Egyesület Közhasznú Szervezet tagjaként, vezetőjeként aktívan részt veszek községünk társadalmi és kulturális életében. Minden emberben, lehetőségben a pozitív értéket keresem, és erősítem azt, ami mindnyájunkat összeköt, és közös erővel,
összefogással új értéket tud teremteni. Így sikerült új hagyományokat,
programokat létrehoznom egy sikeres civil csapattal, mint a Zenés
Nyári Esték, a Mikulásvárás Dömsödön, a Gyermeknapok, Dabi Napok, s egyéb közösségi rendezvények, jótékonysági gyűjtések. Aktív
szervezője vagyok különböző települést és vállalkozást segítő, fejlesztő fórumoknak. 2002 óta képviselőként is a falunk előbbre jutásáért
dolgozom. Megalkottuk a Településfejlesztési Koncepciót, vázoltuk a
fejlesztési irányokat. Jelenleg is több olyan nagyszerű emberrel dolgozom, akikkel közösen új lehetőségeket, forrásokat keresünk. Tisztában
vagyok a településünk értékeivel, adottságaival, problémáival, de a jelen igencsak korlátozott lehetőségeivel is. A következő négy év során
az őszinte és nyílt párbeszéden alapuló, a falu lakóival együttműködni képes partnerként szeretnék tenni annak érdekében, hogy
Dömsöd még biztonságosabb, vonzóbb és fejlődőbb település legyen. Nagyon sok lehetőséget, esélyt rejt magában a turizmus, az idegenforgalom, az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások fellendítése. A különböző környezetvédelmi és hulladékhasznosítási programok megvalósítása az ezekből adódó új munkahelyek létrehozása. Egyre több család kerül nehéz helyzetbe, s olykor segítségre szorul, a biztos kezdetnél
is szeretnék segíteni a Gyerekház programmal. Olyan közösségi terek
létrehozását tartom fontosnak, ahol a családok, gyerekek s az idősek
egyaránt jól érzik magukat, megfelelő egészségügyi és szociális háttér
biztosítása mellett.
Kérem Önöket, hogy az eddigi munkámat, teljesítményemet, az elért közös eredményeinket, azok üzenetét mérlegelve döntsenek október 3-án.
Tisztelettel:
Korona Sándor

LÁZÁR JÓZSEF
független képviselőjelölt

1944-ben Hódmezővásárhelyen születtem. 1967 óta élek Dömsödön. Pedagógus munkát 42 évig
végeztem helyben. 1998-tól képviselőként tevékenykedtem, a Népjóléti, valamint az Oktatási Bizottság
munkáját segítettem. Összegyűjtött tapasztalataimat szeretném a falunak kamatoztatni. Hittem és hiszem,
ha az ember képes a jó és a rossz között különbséget tenni, a jót fogja cselekedni. Eddig végzett munkám
bizonyíték, hogy a jobbátétel szándékával nyíltan tolmácsoltam a falu lakóinak információit, képviseltem
az érdekeit. Becsülöm a falu múltját, ismerem a jelenét, a jövőjéért önzetlen odaadással tenni szeretnék,
segíteni azon, aki maga is akar saját sorsán változtatni. Törekednék arra, hogy az idős emberek ne maradjanak magukra gondjaikban, szeretném ha fiataljainknak is meg tudnánk teremteni azokat a
körülményeket, hogy itthon Dömsödön találják meg a kiegyensúlyozott életet. Továbbra is mindent megteszek azért, hogy tudatosítsam, a tisztaság, a rend nem csak pénzkérdés, legyen érdeke mindenkinek a falu rendezettsége, belső igénnyé váljon a falu békés,
nyugodt, biztonságos élete.
Megtisztelő bizalmukon is múlik, hogy e tervek valóra váljanak.
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MÁJER GÁBORNÉ
független képviselőjelölt

NAGY ZSOLT
független képviselőjelölt

Bemutatkozás
Májer Gáborné vagyok, Bátaszéken
születtem. Szüleim egyszerű munkás
emberek voltak. Tasson éltem 1969ig, ’69 őszén jöttem Dömsödre férjhez, azóta itt élek. Van két fiúgyermekem és egy unokám. Kereskedelmi
végzettséggel rendelkezem. Szeretek
itt élni, érdekel a község fejlődése, az
emberek problémái. Úgy érzem, tenniakarásommal hozzá tudok járulni községünk fejlődéséhez és lakókörnyezetünk szebbé tételéhez, ezért indulok a képviselőválasztáson.
Köszönöm bizalmukat és támogatásukat.
Májer Gáborné

1980-ban születtem Budapesten,
Dömsödre 2004-ben költöztünk.
2005-ben végeztem a Budapesti
Műszaki Egyetem Földmérőmérnöki Szakán, azóta is földmérő vállalkozóként dolgozom Dömsödön. Feleségemmel három gyermekünket
neveljük.
A 2006-2010-es önkormányzati
ciklusban a Településfejlesztési,
Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság külsős tagjaként dolgoztam. A bizottsági munka rádöbbentett, hogy az eddigi lehetőségeknél képviselőként többet lehetne tenni településünkért.
Szakmámból eredően elsősorban a különböző műszaki tájékozottságot igénylő ügyek érdekelnek, de emellett feladatomnak érzem településünk neves személyiségei emlékének őrzését, a magyar hagyományok őrzését, a helyi idegenforgalom fejlesztési lehetőségeinek felkutatását, környezetünk minél szélesebb körű védelmét, a gyermekek, diákok környezetvédelemre nevelésének elősegítését.
Szavazzon Dömsöd jövőjéért.

OROSZ LAJOS
független képviselőjelölt
Egyéni gazda kisvállalkozó
Okleveles kertészmérnök

SALLAI GÁBOR
független képviselőjelölt
Sallai Gábor agrármérnök, mérnök-közgazdász vagyok. 4 cikluson keresztül,
16 évig a képviselő-testület tagja, 1994.
év óta.
Eddigi munkám során legjobb lelkiismeretem szerint igyekeztem a Gazdasági Bizottság elnökeként segíteni elsősorban költségvetési, pénzügyi területen a képviselő-testület
embert próbáló erőfeszítéseit. Különösen az utóbbi évek csökkenő vagy egyes szakfeladatok terén a reálértékét meg nem tartó központi forrásszűkülés, valamint a helyi adókból származó
bevételkiesés okozott jelentős pénzügyi feszültséget.
Az önkormányzat előrelátó, szigorú pénzügyi stratégiája –
sokszor népszerűtlen döntések árán – azonban biztosította az
állandósuló forráshiány ellenére Dömsöd fejlődését.
Leegyszerűsítve a mindenkori a képviselő-testület pénzügyi
szempontból vett feladatát, túl az önkormányzatiságból fakadó
számos kötelezettségén, alapvetően két fontos célkitűzést kell
szem előtt tartanunk. Az egyik a mindennapos működés fedezetének megteremtése, a másik a beruházások révén nagyközségünk további épülését, fejlődését biztosító koncepciók megvalósulása.
Amennyiben bizalmukkal megtisztelnek, továbbra is e kettőst célt kívánom szolgálni.

DR. RÓKUSFALVY SYLVIA
független képviselőjelölt

1956. március 21-én születtem Budapesten, 1974-ben a budapesti József Attila Gimnáziumban érettségiztem, és
1980-ban itt a fővárosban szereztem
diplomát a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán.
Elsőként a Szent János Kórház Központi Intenziv Osztályán és altatóorvosként szakvizsgáztam, majd az ORFI II.
Gastroenterológiai Belosztályán belgyógyászatból, később –
még a Budagyöngye Kórház diabetológiai osztályán való 3 évi
munka után – döntöttem a háziorvosi pálya mellett.
12 éve vagyok már Dömsödön háziorvos és 4 éve önkormányzati képviselő. Megszerettem a vidéki életet és embereket, s remélem, én is tudtam néha segíteni nekik, akár a Népjóléti és Településfejlesztési Bizottság tagjaként – akár a központi ügyeletben vagy hétköznap a rendelésen tevékenykedve.
Időközben gyermekeim felnőttek, önálló családot alapítottak,
már két unokával is megajándékoztak, akik még szebbé teszik
az életemet.
A jövő – különös tekintettel a közelmúlt kormányváltásra –
nagy bizalommal és várakozással tölt el, noha már rengeteg csalódás ért. Abban bízom, hogy amit az elmúlt 4 évben főként a
szegénység, azaz „forráshiány” miatt még nem tudtunk elérni,
azt szépen lassan mégis megvalósítjuk: A temérdek elaprózott
segély helyett majd munkához juthat minden ember, s ha nem is
fényes jólét, de tisztes és biztos megélhetés lesz a becsület és kitartás eredménye. Azt is vallom, hogy az anyagiaknál is fontosabb a lelki közösség megtartó ereje, hogy figyeljünk egymásra,
és ne csak egymás mellett, hanem egymásért éljünk – bárki életének ez adhat csak értelmet, és konkrétan én magam ezért dolgoztam és fogok tovább dolgozni éppen itt, ebben a faluban.
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SÁRKÖZI GYULA
független képviselőjelölt

1950. 04. 12-én születten Hartán. 1958 óta élek Dömsödön. A Csepeli Szakmunkásképző Iskolában végeztem, mint
kőműves. A szakmunkásképző után a Váci Mezőgazdasági Szakközépiskolába jártam.
39 év munkaviszony után a Budapesti Volán Zrt.-től mentem nyugdíjba, ahol 12 évet dolgoztam buszvezetőként.
Ismerem a szegények és nagycsaládosok gondjait és problémáit. Úgy gondolom, hogy ezekért az emberekért lehet és kell
tenni.
Ígérem, mindent megteszek azért, hogy a mély szegénységben, egyedül élők és idősek a lehetőségekhez képest minden
támogatást megkapjanak.
Azon leszek, hogy szavazatommal az emberek és a falu javát szolgáljam.
Független képviselőként indulok. Ehhez kérem az Önök támogatását.
Üdvözlettel:

SZABÓ ANDREA
független képviselőjelölt
Gyökereim mindkét szülői ágon ehhez a faluhoz kötnek. Innen elszakadni
sosem akartam. Főiskolai tanulmányaimat humán területeken folytattam.
Református theologiai főiskolai-, majd bibliaoktatói diplomát szereztem. Ezt
követően főiskolai könyvtár-, majd könyvtár-informatikai szakot végeztem.
Hivatásom a dömsödi könyvtárhoz köt, több mint 20 éve. Közalkalmazotti
„életem” bizonyos védelmet biztosító szférájából kizökkentett négy évvel
ezelőtt családi életünk váratlan változása. Rám maradt egy nem igazán nőies, félkész vállalkozás, amely egy másik élet munkájának eredménye volt,
amelyet szerettem volna megtartani. A vállalkozáshoz további szakmai tanulmányokat folytattam: kereskedő-vállalkozó, hulladékgyűjtő és települési
hulladékkezelői végzettségeket szereztem.
Az elmúlt négy év alatt tanultam meg, mit jelent dolgozni. Munkát végezni abban az értelemben: teremteni, létrehozni, küzdeni. Küzdeni reménytelenségben, küzdeni nem egyenlő feltételekkel.
Az ország gazdasági mélyrepülése sokkoló hatással volt az iparra,
mezőgazdaságra. A vállalkozások tömeges pusztulása annak a bázisnak az
összeomlását jelentette, amely ebben az országban mindig is biztosította az
alapokat. További súlyos következményekkel sújtott le a drasztikus méretű
munkanélküliség, amely a statisztikák szerint Dömsödön a legmagasabb a
környező települések között. Mára elfogytak a magyar iparosok. Ügynökök
és marketing menedzserek országa lettünk, akik engedelmes fogyasztóvá
butítanak minket.
Az emberek alapvető képességük, a munka birtokában tehetetlenül vergődnek, mert munkájukra nincs szükség. Ha a munkádra nincs szükség, akkor rád magadra sincs!
Ma ott tartunk, hogy jó kvalitású és szakmai képességekkel rendelkező
embereknek csak utcán tudunk munkát adni. Olyanoknak, akiknek esztergapad vagy gyalugép mellett lenne a helyük.
Nincs jól ez így.
Most a gazdaság építését várjuk, lehetőséget a munkához, utat a családok
biztonsága felé. A falu fordulatot vár. A központi finanszírozást egyre szűkebbre szabták, a feladatrendeket növelték. A drasztikus megvonások, a tervezett bevételek hiánya már-már tarthatatlanná teszi az önkormányzat helyzetét, de legalábbis rendkívül nehézzé. Nagyon komoly pénzeket költünk segélyezésre, ugyanakkor az adófizetési morál mutatói messze alulmaradnak a
vártnál.
De vajon várhatunk-e adófizetést, ha elvesszük a munkát???? Ha a létfenntartás a tét?
Változásra van szükség. Gyors és mindent átható koncepciókra, amely a
nemzetgazdaságra épít, a magyar iparosok és gazdák munkájára, amely nem
tart minket felesleges szereplőknek saját hazánkban, nem lök az árok szélére. Ezt a kockát az ország vezetői képesek megfordítani. Utána fogunk tudni
mozdulni mi is.

Sárközi Gyula
Dömsödnek meg kell maradnia annak,
ami mindig is volt: értékőrző kis falu. Mi,
akik szeretünk itt élni, tehetünk hozzá, nem
keveset. Ezt a falut csak együtt tudjuk építeni:
a hivatalok, intézmények, civil szervezetek,
egyházak és a falu polgárai. Nem szabad hagyni, hogy az ellenségeskedés, a másik eltaposása legyen a cél. Minden ilyen irányú folyamat a romlás irányába visz.
A falu lakóinak életét súlyosan nehezíti a
romló közbiztonság. Mintha eredménytelen
harcot vívnánk ezen a területen. Szükséges lenne a folyamat megállítása,
mert félő, ha hivatásos intézkedéseknek nincs elég foganatja, eljöhet majd az
idő, amikor az emberek majd maguk akarnak rendet tenni. Reméljük, megszületik a megfelelő törvényi háttér, következetesebb jogalkalmazás, amely
biztosítani fogja az intézkedők munkájának eredményét, s így ők is értelmét
látják majd a további küzdelemnek a bűnözés ellen.
Községünkben számottevő cigány kisebbség él. Ők sajátos életformájuk
miatt előbb kerültek egzisztenciális veszedelembe, mint a többségi magyarok. Ugyanakkor mégis ők azok, akikkel eddig még nem sikerült megértetni:
saját erőfeszítések nélkül, kényelmes várakozással mindig máshonnan várni
a segítséget, nem lehet.
Hatalmas kihívás lesz a leendő kisebbségi önkormányzatnak, hogy viszszavezesse választói tudatába a munka fontosságát, a tudatos családtervezés
és -fenntartás fogalmát, mások tulajdonának tiszteletben tartását.
A szociális háló egyre terebélyesebb, már nemcsak a település kisebbségi
családjaiból kerülnek ki a bajbajutottak. Sokan mások is segítségre szorulnak.
Lesz még tennivaló az ifjúság védelme tekintetében is. Miközben oktatási
koncepciókon, iskolaválasztásokon vitatkozunk, lassan és észrevétlenül
belopózik fiataljaink életébe a drog és az alkohol. Ezek megszerzése maszszív bűnözést indukál a tizenévesek körében. Nagyon pontosan kell látni,
hogy a folyamatot megszakítani nem a végső, hanem a kezdő pontnál lehet.
Itt komoly felelőssége van a szülőknek, a pedagógusoknak, az egyházaknak
és a falu közvéleményének, amely erős nyomást tud gyakorolni. Akit nem
sikerül jó útra terelni, vesztes felnőtt lesz.
Vissza kell hozni a család becsületét, erejét. Személyes életemben nekem
is két fiam jelenti azt az erőt, ami tovább ösztönöz. Mindketten a kunszentmiklósi református gimnázium tanulói.
Az elmúlt választások alkalmával a falu polgáraitól bizalmat kaptam arra,
hogy meggyőződésem szerint a lehető legjobban képviseljem érdekeiket.
Képviselőnek lenni megtiszteltetés, kihívás. Bizalmat adnak, munkát várnak: egyenes beszédet, kiállást.
A fentiekben röviden összefoglaltam néhány gondolatot, amely engem
vezérel. Az előző négy évre megelőlegezett bizalmat köszönöm, most pedig
azok szavazatát várom, akik a hozzám hasonló szellemiségben gondolkodnak a falu sorsáról.
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TARR ISTVÁN
Magyar Szocialista Párt

Tisztelt DÖMSÖDI-DABI lakótársaim!
Röviden szeretnék bemutatkozni azoknak a lakosoknak, akik esetleg nem ismernének. Tarr István vagyok, 1954-ben születtem Dömsödön, azóta is itt élek és tevékenykedem.
Nős vagyok, 3 fiam van: István, Tamás
és Péter. Tamás fiam 2009-ben nősült, felesége Sipos Zsuzsa.
Középfokú végzettségem van, Dömsödön a Dovit Kft.-nél dolgozom.
Mindig is szívügyemnek tekintettem településünk fejlődését, amikor
csak lehetőségem volt rá, segítettem településünk fejlődésének előmozdítását.
Közéleti tevékenységem:
Az Iringó Színjátszó Kör tagja vagyok, és remélem, sok dömsödi lakosnak szereztünk kellemes perceket az előadásainkkal.
A Még 1000 év Dömsödért Egyesület munkájában is tevékenyen
részt veszek.
A Magyar Szocialista Pártnak megalakulása óta tagja vagyok. Párttagként is mindig azon dolgoztam, hogy településünk fejlődését minél
jobban tudjam segíteni.
Kérem Önöket, szavazataikkal támogassanak engem és azokat a
DÖMSÖDI-DABI képviselőjelölteket, akikkel összefogva a közös célért, Dömsöd fejlődéséért, együtt szeretnénk dolgozni.
Szavazataikat előre is köszönöm,
Tarr István

ZÁVORY ZSOLT
független képviselőjelölt

Závory Zsolt, 63 éves nyugdíjas vagyok. Életem folyamán semmilyen pártnak nem voltam tagja, és jelenleg sem vagyok, független
jelöltként indulok az önkormányzati képviselőválasztáson.
A Dömsödön működő 75 éves NEPTUN
Horgász Egyesületnek 1953 óta vagyok tagja, jelenleg elnöke. Ezenkívül az Üdülő Bizottság elnöke vagyok harminc éve, valamint a Derkovits Alapítvány
kuratóriumának tagja tizenkét éve.
Harmincöt éve van házam a Naposparton, és azóta életvitelszerűen itt
élek.
Harminc évig voltam minősített élsportoló, magyar válogatott és sokszoros magyar bajnok vagyok.
Szenvedélyem a természet szeretete és a horgász sport, ezért is kötődöm Dömsödhöz és a Ráckevei Duna-ághoz.
Képviselői jelölésemet azért kezdeményeztem, mert az üdülőtulajdonosok és Dömsöd település horgászai nyomást gyakoroltak rám, hogy
ez a hatalmas parti sáv végre – először – képviselve legyen az önkormányzat testületi ülésein.
Megválasztásom esetén minden hónapban tartok két fogadónapot a
dömsödi horgásztanyánkon (Neptun iroda). Kéréseiket, panaszaikat a
polgármester és a testület elé fogom tárni, és szorgalmazni fogom a
gondok pozitív elbírálását.
Bizalmunkat előre is megköszönve tisztelettel és sporttársi üdvözlettel:
Závory Zsolt

VARSÁNYI ANTAL
független képviselőjelölt
Magamról: Varsányi Antal vagyok,
55 éves. Születésem óta Dömsödön
élek. Annamária lányom főiskolás.
Végzettségeim: mechanikai műszerész szakma után gépész üzemmérnök, majd műszaki tanár diplomát
szereztem. 23 évi tanítás után jelenleg a helyi községgazdálkodás karbantartó csoportját irányítom, és a
közmunka programban dolgozók
munkájának szervezését vállaltam
magamra.
1994 óta veszek részt az önkormányzat munkájában. Nyolc
évig külsős bizottsági tagként, 2002 óta képviselőként. 2006
óta alpolgármesterként igyekszem szolgálni községünket a választók bizalmából.
Elképzeléseim: – a következő ciklus elején elsősorban a működés javítását támogatnám.
Ezen belül a közbiztonság, az utak, az ivóvízhálózat és víztorony, az iskolaépületek javítását tartom a legfontosabbnak.
Ezekre a célokra több költségvetési forrás és pályázatok által
megszerezhető pénzeszközök felhasználását támogatom. Kiemelt fontosságú ezek között a közbiztonság.
Folytatandónak tartom a testvértelepülési kapcsolatokat. Tevékeny részt vállalnék e kapcsolatok több tartalommal való
megtöltésében.
A biztonságos egészségügyi ellátás híve vagyok. Igyekeztem
mindent megtenni a három felnőtt körzet megtartásáért. A jövőben támogatom az egészségügy finanszírozásának javítását.
A biztonságos orvosi ügyelet fenntartására törekszem.
Az oktatás továbbra is szívügyem. Szeretném megteremteni
a legjobb technikai és személyi feltételeket gyermekeink oktatásához. A kialakulóban lévő kormányzati oktatási elképzelésekkel egyetértek. A mindennapos testnevelést iskolánk már régen bevezette, és az önkormányzat vállalta ennek finanszírozását. Erre büszkék lehetünk. A sport nagyobb támogatását továbbra is fontosnak tartom.
Településünkön nagy a munkanélküliség, alacsonyak a jövedelmek, rosszak a gazdasági mutatók. Véleményem szerint a
gazdaság fejlődése nem az önkormányzattól függ, de a lehetőségek megteremtésében sokat tehet a képviselő-testület is.
Ezek: a befektetők elképzeléseinek támogatása, a letelepedés
segítése, a működő vállalkozások esetében a megfelelő pillanatban az iparűzési adó csökkentése.
Támogattam és támogatom Bencze István polgármester úr
munkáját és újraválasztását.
Ezen célok megvalósításához, továbbviteléhez kérem az
önök szavazatát október 3-án.
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ZILLING CHRISTIAN
független képviselőjelölt

Tisztelt Dömsödi Választópolgárok!
Zilling Christian vagyok, 31 éves,
nős, egy 5 éves kislány édesapja.
Az általános iskolát a vajdasági Zentán és Békéscsabán végeztem, ahol a
gimnáziumi érettségit is szereztem.
Felsőfokú tanulmányaimat a Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakán végeztem,
szálloda és idegenforgalmi közgazdászként, német nyelven. Szakmai gyakorlatomat szállodában töltöttem (Dorint Hotel, Sindefingen).
Mialatt tanulmányaimat végeztem, több nyáron át dolgoztam Németországban, a Mercedes gyárban szalagmunkásként.
2003-2006 között kereskedelmi asszisztensként dolgoztam.
Jelenleg Budapesten dolgozom, egy építőipari cégnél vagyok értékesítési vezető.
2000-ben költözem Szigetszentmiklósra, majd feleségem, Ország
Katalin révén Dömsödön telepedtünk le.
Kezdettől fogva megszerettem ezt a hangulatos, Duna-parti települést, az itt élő embereket, akik barátságosak, könnyen befogadtak,
így gyakorlatilag 9 éve tekintem igazi otthonomnak Dömsödöt.
Több éve aktív tagja vagyok a helyi polgárőrségnek, rendszeresen
részt veszek a helyi autocross versenyeken segítőként. Voltam tolmács, és lehetőségem szerint részt vettem jelentősebb dömsödi rendezvényeken aktív segítőként is.
Dömsödi lakosként tapasztalom községünk napi gondjait, sajnos
tudom, mi a munkanélküliség, és ez mivel jár (feleségem közel 20

éves egészségügyi munkaviszony után jelenleg álláskereső), ismerem a bejárás hátrányait, nehézségeit.
A polgárőrség révén megtapasztaltam az itt uralkodó bizonytalanságot. Hiányolom az emberek aktív részvételét saját, biztonságos
környezetük megteremtésében, gondolok itt az egymásra való odafigyelésre. Legfontosabb a gyerekek szemléletváltása és ezen keresztül a családoké, valamint különös odafigyelést igényel az egyedül élő és idősebb korosztály.
Tudom, hogy újra és újra szóba kerül: én fontosnak tartom az állandó orvosi ügyelet helyben történő megoldását.
Mint idegenforgalmi végzettségű szakember, felismerve Dömsöd
adottságait és ezek kihasználatlanságát – no és az ebben rejlő lehetőségeket –, figyelmet fordítanék a meglévő szálláshelyek korszerűsítésére, állandó programok megszervezésére. Szeretném felkutatni
azon pályázatokat, melyek segítséget nyújtanak ezek megvalósításában, hogy ezzel fellendíthessük településünk gazdaságát. Sokkal
többet kellene tenni azért, hogy minél többen megismerjék településünket.
Amit Dömsödön igazán hiányolok, az az összefogás. Egy olyan
településen, ahol ennyi, a lakóhelyéért szívből, igazán tenni akaró
ember él, tele jó ötlettel, nem lenne szabad holmi személyes konfliktusok miatt gátolni egymást! Fontosnak tartom a kompromisszumkészséget.
A helyi kezdeményezéseket, újdonságokat szívesen meghallgatnám és támogatnám, igyekeznék megkeresni és megragadni minden
olyan lehetőséget, melyek segítenének a kivitelezésben.
Ígérem, ha bizalmat szavaznak nekem, tudásom legjavát adva
igyekszem minden hozzám forduló dömsödi lakosnak a lehetőségeimhez mért legtöbb segítséget megadni, így Dömsöd javát szolgálni.
ÜDVÖZLETTEL:
független képviselőjelölt

ZSIBA SÁNDORNÉ
független képviselőjelölt
Üdvözlet Mindenkinek!
Zsiba Sándorné vagyok. 3 felnőtt lányom és 4 kis unokám van. 1997 óta egyéni vállalkozóként könyvelőként dolgozom. Ezáltal kerültem kapcsolatba a vállalkozókkal és szembesültem a mindennapos
problémáikkal, de nem csak a vállalkozásukkal kapcsolatban, hanem a mindennapjaik gondjaival is. A
vállalkozások megerősödésének az eredményeként javul az emberek anyagi helyzete, ami az ország
megerősödéséhez vezet, és ez kihat mindennapjainkra. Igyekszem az ügyfeleimet összehozni egymással,
ezáltal is a helyi foglalkoztatást elősegíteni. Mindenkori célom a békés egymás mellett élés elősegítése. Közösségi összefogás nélkül
nehéz előbrejutni. Nem a pártpolitikai célok kellenek hogy meghatározzák egy község életét, hanem a benne élő emberek.
Ezért is veszek tevékenyen részt a civil szervezetek életében, így segítve az átlagemberek mindennapjaiban. Eddigi közreműködésem eredményeként könyvelhetek el: adománygyűjtési akciót, döntés előtt álló játszótéri pályázatot, elbírálás alatt álló gyerekház
programot.
Szeretnék nagyobb rálátást a döntéshozásra, és aktívan befolyásolni a mindennapjainkat érintő dolgok megvalósítási menetét.
Tudom, hogy Dömsödön vannak még kihasználatlan lehetőségek, melyek nem csak pénzzel oldhatók meg, hanem szemléletváltás
is kell hozzá.
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Cigány kisebbségi önkormányzati képviselõjelöltek
BOROS JÁNOS
„LUNGO DROM” Országos Cigány
Érdekvédelmi és Polgári Szövetség

Boros János vagyok, szül.: 1981. 06. 29. Budapest. Állandó lakcímem: Dömsöd, Védgát sor 2.
2344. Tanulmányaimat befejezve kőműves lettem.
Évekig dolgoztam ebben a munkakörben, később
aszfalt útépítésnél, ahol sok hasznos tapasztalatot
szereztem. Tavaly sajnos vissza kellett adnom a vállalkozásomat mint
kőműves, mert anyagi okok miatt nem tudtam működtetni nyereségesen. Általában alkalmi munkákból élek. Van három gyermekem, kiknek a jövője mint minden szülőnek nagyon fontos. Többek közt ezért is
indultam ezen a választáson. Célom, hogy a helyi alapítványok segítségével, támogatásával, az emberek munkalehetőséget kapjanak, a gyerekek élménydús programokon vehessenek részt, és a közbiztonság
fenntartása, mely mindannyiunknak fontos.
Boros János

LAKATOS MÁTYÁS
„LUNGO DROM” Országos Cigány
Érdekvédelmi és Polgári Szövetség

Lakatos Mátyás vagyok. 52 éves, 5 gyermekes
apa vagyok, 32 éve élek együtt feleségemmel.
Jelenleg is a cigány önkormányzat képviselője
vagyok, és a további években is szeretném a cigány kultúrát és hagyományait fenntartani és
megőrizni. Romák beiskolázási, továbbtanulási lehetőségét szeretném
támogatni. Továbbá szeretnék roma és nem roma programokat szervezni. A legfontosabbnak tartom, hogy a roma és nem roma gyerekek
együttélését és kapcsolatát iskolán belül és iskolán kívül javulását szeretném, a hátrányos roma és nem romák támogatását. Élelmiszercsomaggal, Mikulás-bál programmal és adományokkal támogatni.

LINGURAR GYÖRGY
„LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és
Polgári Szövetség

Születtem 1973-ban Romániában, Alesden éltem és ott végeztem el
a 10 osztályt, de sajnos továbbtanulni nem tudtam, mert az élet fintoraként 1989-ben a jobb élet reményében Magyarországra költöztem szüleimmel és 4 testvéremmel. 1994-ben magyar állampolgár lettem, és
ezzel egy időben megismertem feleségem, aki dömsödi születésű, és
született két gyermekünk. Azóta ismerem Dömsödöt és az itt élő embereket.
Számomra, „számunkra” fontosnak tartom azt, hogy az új generáció, a gyermekeink tanuljanak, továbbtanuljanak, szakmát vagy szakmákat tanuljanak meg, mert ebben látom a lehetőséget a jobb életre.
Szeretném ha pályázatok elnyerésével segíthetnénk gyermekeink oktatását, sportolását, kulturális képzését, tanítását.
Úgy gondolom, hogy a mai nagyon nehezen elviselhető gazdasági
helyzetben egyre több családnak okoz gondot a megélhetés és az, hogy
gyermekeinknek biztos hátteret nyújtsunk ezekben a feladatokban. A
közbiztonság is egy kényes probléma, hiszen nemzetiségtől függetlenül szeretnénk nyugodtan élni, ezen szeretnénk megpróbálni segíteni
akár a sokat emlegetett kisebbségi polgárőrség létrehozásával. 2010.
október 3-án szavazzon a „LUNGO DROM” kisebbségi önkormányzat jelöltjeire.
Lingurar György

RUPA ATTILA
„LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség

Én Rupa Attila születtem 1973. októberben. Családom: 3 gyermekem van, akik közül 1 fiam, 1 lányom
szakközépiskolába jár, a legkisebb 3. osztályos.
Már húsz éve dolgozom, fizikai munkát, dolgoztam a Samsungnál, a
Hampaszt Elektronikai Kft., Csepel Autógyár, Csepel Vas- és Fémművek. Büntetlen előéletű vagyok, rendőrséggel összetűzésbe nem kerültem. Szeretném, hogy tanuljanak a romák és hogy felzárkóztatást,
de ehhez külső erő is kellene, pl. szociológus, pszichológus, egészségügyi ápoló, pl. aki elmondja a higiénia alapjait, a gyerekgondozást és
egyben felvilágosítást adjanak a romáknak. Én azt hiszem, hogy segítséggel, hatásos emberekkel és idővel ezeket el lehetne érni. Én személy
szerint bízom abban, hogy az itteni romák ha lenne aki meghallgassa
őket és ha éreznék, hogy nincsenek kiközösítve, akkor Dömsödből pár
év múlva „Bezzeg falu” lenne. Én minden erőmmel, képességemmel
azon leszek, hogy ezt végbevigyem.

MEGHÍVÓ

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

A kiállítás megtekinthető szeptember 25-től november
1-ig, a múzeum nyitvatartási idejében (kedd, péntek,
szombat 10-16 óráig). Az ettől eltérő időpontokban
előzetes egyeztetéssel: a 06-20-971-5281 (Fehér Lászlóné)
vagy a 06-20-253-2589 (Vass Ilona) telefonszámokon.

PROG RA MOK AZ OMK-BAN
SZÜRET I MULATS ÁG

Szeptember 25-én szombaton kerül megrendezésre. A felvonulás 14 órakor kezdődik, majd
ezt követően a bál, 19 órakor. A részletes programról plakátokon és szórólapokon értesülhetnek az érdeklődők. Mindenkit szeretettel várunk!

ÁLLANDÓ PROGRAMOK
Dömsöd múltjából állandó helytörténeti kiállítás a könyvtárban
Kovács László tanító úr gyűjteményéből.
Nyitva tartás a könyvtári nyitvatartási rend szerint.
ENERGIATORNA
Az egészséges életmód jegyében, szerdánként 19.00 órától.
Vezeti: Oprea Arthúr Mihály.
SZÍNJÁTSZÓ KÖR
Keddenként az Iringó Színjátszó Kör próbái 18.00 órakor.
KIÁLLÍTÁS
Óvodások és iskolások alkotásainak bemutatója az OMK előterében.
FELHÍVÁS KIÁLLÍTÁSRA
Iparosok, vállalkozók tevékenységét bemutató kiállításra hívunk
minden vállalkozó kedvű bemutatkozót.
BANYA KLUB
Kéthetente hétfőnként 18.00-tól.
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Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy
Dömsöd nagyközségben
2010. 09. 22-tõl 2010. 10. 07. 12 óráig

TÜDÕSZÛRÉST TARTUNK!

(Ez évben csak a 18. életévüket betöltött állampolgárokat szűrjük.)

A VIZSGÁLAT IDEJE NAPONTA:
Hétfőn: 12-18 óráig
Kedden: 8-14 óráig
Szerdán: 12-18 óráig
Csütörtökön: 8-14 óráig
Pénteken: 8-14 óráig
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KEDVES DÖMSÖDIEK!
Augusztus 1-jétől az ING Biztosító Zrt.
szolgáltatásaival állok az ÖNÖK rendelkezésére:

– nyugdíjpénztári szolgáltatások (magán és önkéntes)
– lakásbiztosítások
– életbiztosítások (forintos és eurós)
– befektetések (forintos és eurós)
– megtakarítások (forintos és eurós)
– hitelek

A TÜDŐSZŰRÉS HELYE:
OMK Béke tér 2.

A tüdőszűrés ajánlott.

PANASZ NÉLKÜL IS LEHET BETEG.

A vizsgálat alkalmas a tüdőbetegségek időbeni
felismerésére.

Személyi igazolványt, TB-kártyát, valamint
az előző évben kapott tüdőszűrő igazolást
hozza magával!

MEZÕGAZDASÁGI HÍREK
2010. szeptember hó

Kora őszi munkák a szántóföldön és a kiskertben

Amikor e sorokat írom – augusztus 20-án – nagyon kellemes az idő, süt a
nap, nincs nagy meleg, igazi nyári idő van. Életem során már sok mindent
megéltem, mivel már túl vagyok a hetven éven, de ilyen szélsőséges időjárású esztendőre nem emlékszem. Sokat olvashatunk, hallhatunk, láthatunk
az újságokban, rádióban, televízióban a klímaváltozásról, hogy felmelegszik az időjárás és nagy változások következnek be. Én nem vagyok e téma
szakértője, csak azt tudom és tapasztalom, hogy több változás következett
be az elmúlt negyven-ötven esztendőben, mint előtte száz években.
Az elmúlt évtizedekben olyan fejlődésen ment keresztül az elektromechanika, a mikroelektronika, amit mi a gyerekkorunkban, ezelőtt hatvanhetven évvel el se képzeltünk. Csodálatos dolgok történnek, az ember a
világűrben, a Holdon jár, olyan eszközöket, berendezéseket gyárt és használ, amivel megszűnnek a távolságok.
No de ezek után térjünk vissza a mezőgazdasági témára. Az elmúlt
évek írásaiban sokat foglalkoztam az időjárással, ami talán már unalmasnak tűnik, de most is el kell mondani, hogy az idei esztendő az eddigi szélsőségekre is rátetőzött. Az előző év – a 2009-es – aszályos volt, most a
2010-es év meg a sok eső, a jégverések, a viharok, a belvíz, az árvíz, a természeti csapások esztendőjeként kerül be a történelembe, sajnos. Ennek a
szélsőséges időjárásnak szerintem részben az emberi beavatkozás is okozója. A hegyekben a nagymértékű fakivágások, erdőirtások is okozzák,
hogy lezúdul a csapadék és soha nem látott árvizeket okoz.
Ha a határt járjuk, megállapíthatjuk, hogy a gyomok, főként a parlagfű
nagy területeket ellep. Sok helyen hiába alkalmazzuk a nagyon drága
gyomirtó szereket, nem tudjuk gyommentesen tartani a területeket. Sok

AZ ÖNÖK KÉPVISELŐJE
Tóthné Ispán Ilona
Dömsöd, Pósa Lajos utca 3
Tel.: 06-20-56-300-87
az elhanyagolt, gazdátlan, műveletlen terület, főként a falu szélén, a tókertek, szigetek részen. Azt már tudomásul kell vennünk, hogy nem térhetünk vissza a kézi kapához, kaszához, de valami megoldást mégis találni
kellene, hogy ne lepjen el mindent a gyom.
A nyári bőséges csapadék lehetővé teszi, hogy most szeptemberben
már az őszi vetésű kalászos gabonák alá a vetőágyat elkészítsük, hogy
kellően beérett talajba vethessünk. Az idei gabonatermés bizony elmaradt
a várakozástól, a belvíz is jelentős területeket károsított, és hála Istennek a
dömsödi határt elkerülte a jégvihar. A gyengébb termés és a növekvő költségek miatt a gazdálkodók jelentős része pénzügyi gondokkal küzd, és
nagyon jó volna ha a földalapú, területalapú támogatást mielőbb megkapnák a gazdák, amire úgy hírlik, hogy van remény, mert enélkül bizony komoly veszteséggel lehet számolni a kalászosgabona-termelőknek.
Az őszi betakarítású kapásnövények terméskilátásai is nagyon változó
képet mutatnak, vannak jól fejlett, jó termést ígérő kukorica- és napraforgótáblák, de a belvíz miatt bizony vannak gyenge, gyomos táblák, amelyek bizony gyenge termést ígérnek. A szálastakarmányok, a lucerna első,
második növedéke, szénája a sok eső miatt nagyrészt tönkrement, most
meg az utolsó kaszálást igyekezzünk jó időben betakarítani, hogy a téli
hónapokra a jószágoknak biztosítani tudjuk a jó minőségű takarmányt.
Az idei évben a nagyon csapadékos tavasz és nyár miatt a konyhakertet
nem kellett öntözni, sőt a sok eső és a párás, meleg időjárás kedvezett a
gombabetegségeknek, és emiatt jelentős terméskiesés is keletkezett. A
legnagyobb mértékben a szőlőt károsította a gomba- és vírusbetegség, és
bizony gyengébb szőlőtermésre számíthatunk.
A burgonyát, hagymát már betakarítottuk, de az üresen lévő területeket ne
hagyjuk elgyomosodni, hanem rotációs kapával műveljük meg a területet. A
fentieken túl is sok teendő van most is a kiskertben, nemsokára itt lesz az ideje az őszi szervestrágyázásnak és az őszi mélyszántásnak, illetve a kiskertben
az ásásnak. Minden munkához jó erőt és egészséget, szép őszi időt kívánok.
Összeállította:
Tóth István Dömsöd, Haladás u. 1.
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„A nagyok semmit sem értenek meg maguktól, a gyerekek pedig belefáradnak, hogy örökös-örökké magyarázgassanak nekik.”

Dömsödön is lehet Gyerekház?

Uniós forrásból már
35 Biztos Kezdet Gyerekház működik országszerte.
A Biztos Kezdet
Gyerekházak célcsoportját 0-5 éves gyereket nevelő családok alkotják, akik korlátozottan, vagy egyáltalán nem férnek hozzá a jó minőségű szolgáltatásokhoz, bölcsődei, óvodai ellátáshoz. A Gyerekház esélyt ad arra, hogy a
gyermekek a lehető legkorábbi életkorban megkapják azt a támogatást, ami segíti képességeik
kibontakozását és megalapozza sikeres iskolai
pályafutásukat.
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv
TÁMOP 5.2.2. pályázata keretében létrejövő
Gyerekházak napi nyitva tartás mellett, a gyermek és szülő számára egyaránt biztosítanak
programokat, a Gyerekházban dolgozó szakemberek segítik és nyomon követik a gyermek fejlődését, szükség esetén megfelelő szakemberhez irányítják.
A „Még 1000 év Dömsödért” Egyesület Közhasznú Szervezet keretein belül szerveződött kis
csapat azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a Biztos
Kezdet Gyerekház programot Dömsödön is
megvalósítja. Ennek érdekében ez év június 30án beadtuk a pályázatot, melynek elkészítésében közreműködött Zsiba Sándorné, leendő
pénzügyi vezető, drd. Biricz Márta Enikő leendő szakmai- és gyerekház-vezető, Váldi Nikolett reménybeli projekt menedzser, Csányiné
Laczó Judit, várható Biztos Kezdet koordinátor,
valamint Korona Sándor, az Egyesület elnöke.
A pályázati anyag összeállításában segítségünkre volt még Bencze István polgármester, Orosz
Lajosné óvodaigazgató, dr. Szakály Ilona gyerekorvos, a védőnők, Vella Gabriella és Sípos
Lajosné, és végül, de nem utolsósorban Csengődi Józsefné, a Gyermekjóléti Szolgálat vezetője. Pályázatunk eddig a háromból két elbírálá-

son ment át egy hiánypótlással. A végeredmény
szeptember – október körül várható. A program
– a 2009-es képviselő-testületi döntés értelmében – az idei tanév végén bezárt Petőfi téri iskolaépületben valósulna meg, annak minimális
átalakításával és a lehetőségekhez mért felújításával.
Nyertes pályázat esetén településünk – a bíráló bizottság döntésétől függően – egy 40-50
millió forintos programmal gazdagodna.
2013-ig uniós forrásból további 150 helyen
jöhetnek létre Gyerekházak.
Miért van szükség Biztos Kezdet Gyerekházakra?
A rendszerváltást követő évek társadalmigazdasági változásai sok családot érintettek
hátrányosan, sokan váltak munkanélkülivé. A
legfeljebb nyolc osztályos végzettséggel rendelkező szülők esetében a szegénység kockázata különösen nagy, foglalkoztatásuk Magyarországon 20%-kal alacsonyabb, mint az
OECD-országokban. A világ 31 országának
diákjai körében végzett PISA vizsgálatok szerint ráadásul Magyarországon hat legerősebben a család szociális háttere a diákok iskolai
teljesítményére.
A szegénység problémáját tovább erősíti a
különböző térségek, települések gazdasági és
földrajzi elszigeteltsége és a különböző napközbeni szolgáltatások hiánya. A 0-3 éves gyermekeket fogadó intézmények Magyarországon nagyon alacsony számban találhatók. Bölcsődei
férőhely a teljes gyermekpopuláció 8%-a számára, családi napközi közel 2000 gyermek részére biztosított, játszóházak és fejlesztő központok alig érhetőek el. Számos olyan település
van továbbá, amely nem rendelkezik óvodával,
vagy épp férőhelyhiány van. A szegénységben
élő családok gyermekei korlátozottan, vagy
egyáltalán nem férnek hozzá ezekhez a szolgáltatásokhoz, így jelentős hátránnyal indulnak az
iskolában, ami meghatározza tanulmányi és
munkaerő-piaci sikerességüket.

Ú TJAVÍTÁS

Mit nyújt a Gyerekház?
• rendszeres napi nyitva tartás mellett a gyermek és szülő számára egyaránt biztosít programokat;
• a Gyerekházban dolgozó szakemberek segítik
és nyomon követik a gyermek fejlődését;
• szükség esetén megfelelő szakemberhez irányítják a családot;
• a Gyerekház mindenki számára nyitott;
• a szolgáltatásai ingyenesek;
• a Gyerekház a gyermek képességeinek kibontakozásához szükséges környezetet és szakembergárdát biztosít;
• rugalmasan alkalmazkodik a helyi igényekhez
és biztosítja a választás lehetőségét.
Mit nyújt a Gyerekház a szülő számára?
Bár a Gyerekház elsődleges célja a gyermekek fejlesztése és támogatása, a Gyerekház kiemelt feladatának tekintjük a szülők támogatását a gyermeknevelés és a munkavállalás terén.
A Gyerekház segíti felkészülni a leendő szülőket a szülésre, illetve a gyermek fogadására,
gyermeknevelési kérdésekkel kapcsolatos tanácsadást nyújt, egyéni és csoportos konzultációt biztosít, támogatja a munkaerőpiacra való
visszatérést.
Néhány fontos gondolat
A Biztos Kezdet Programban minden egyes
családnak, amely 4 év alatti gyerekeket nevel,
joga van a Gyerekház nyújtotta szolgáltatásokhoz. A Gyerekház valamennyi szolgáltatását térítésmentesen veszik igénybe a házat látogatók.
A programokat, a ház napi életét minden esetben, a programban résztvevő családokkal
együtt tervezzük, és együtt is hajtjuk végre.
A sikeres együttműködés érdekében az óvodákban, a Gyermekjóléti Szolgálatnál, a védőnőknél kérdőíveket helyezünk el, ebből tájékozódhatnak a szülők a programokról, illetve várjuk ötleteiket, hozzászólásaikat.
drd. Biricz Márta Enikő
Csányiné Laczó Judit

LAKOSSÁGI ÖNERÕBÕL …

Dömsödön az eltelt másfél évben pályázati, illetve önkormányzati finanszírozásból több útszakasz kapott szilárd burkolatot. Ezáltal a közlekedés
minősége javult a településen.
Az itt élő emberek igényét a szebbítésre, jobbításra igazolja az a tény, hogy az idén nyáron a Védgát sor rövid szakasza is aszfalt burkolatot kapott.
Pozsár Viktor helyi lakos kezdeményezte és koordinálta a munkálatokat, melynek eredménye igen áldásos. Az otthonaikat ebből az irányból
megközelítő lakóknak nem kell a mély kátyúkon zötykölődniük. A kerékpárok, motorbiciklik és autók műszaki állapota nem rongálódik.
Ezt az örvendetes útépítést Major Kornélia utcabeli lakó említette nekem, hangsúlyozva, hogy a közlekedés minősége ezen a megépült útszakaszon nagyon sokat javult.
Itt élő emberként tudom, hogy mit jelentenek a változások. Lehetnek pozitív és lehetnek negatív kritikák, ám ezen felül kell kerekedni, és ha
tehetjük, akkor tegyünk a környezetünkért, tegyünk ezért a faluért!
-V.I.-
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A Petõfi Múzeum és a „Még 1000 év Dömsödért”
Egyesület KHSZ felhívása!

„Értékõrzõ régi épületek felkutatása Dömsödön”

Lakodalom a
Kiskunságban

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

A régi, különleges, vagy épp nemesen egyszerű épületek, azok díszítőelemeinek feltérképezése céljából hívjuk fel a témában érdeklődők figyelmét! Fotózzák le akár fényképezőgéppel, mobiltelefonnal, tehát örökítsék
meg az érdekesnek vélt, még fellelhető építményeket, épületrészeket! Örömmel vennénk,
ha a megörökített épülethez, annak lakóihoz
kötődő anekdotát, különleges eseményeket is
összegyűjtenék!
A beérkezett anyagokból egy gyűjteményt
állítunk össze, melyet egy kiállítás formájában
tárunk az érdeklődők elé! A legérdekesebbeket (az első ötöt) díjazzuk és a Dömsödi Hírnökben bemutatásra kerülnek.
Szeptembertől folyamatosan várjuk az
anyagokat leírással együtt (utca, házszám stb.) CD-n vagy hagyományos fénykép formában.
Cím: Petőfi Emlékmúzeum. Nyitva: kedd, péntek, szombat: 10-16 óráig.

KÖZLEMÉNY

A komoly érdeklődésre tekintettel
Encsev Nacsev Nándor
életműkiállítását
2010. szeptember 30-ig
meghosszabbítottuk.

ENN MŰTEREM GALÉRIA
Szabadság u. 75.
Nyitva: naponta 10-16 óráig
BELÉPÉS DÍJTALAN

Könyvtár nyitva tartása
Hétfő: zárva
Kedd: 10-18-ig
Szerda: 8-16-ig
Csütörtök: 8-14-ig
Péntek: 11-17-ig
Szombat: 8-12-ig

Vass Ilona Györgyi

80. születésnapja alkalmából
sok szeretettel köszöntjük

özv. Kassai Istvánnét,

kívánunk neki egészségben
gazdag hosszú, boldog életet.
Budai Ignác és családja

HIRDETÉS

Jó minőségű kisbálás lucernaszéna,
búzaszalma, körbálás lucernaszéna
van eladó.
Tóth István Dömsöd, Haladás u. 1.
Telefonon az esti órákban:
06-24-434-759

AZ ÚJONNAN MEGALAKULT NYUGDÍJAS KLUB
KÖVETKEZŐ ÖSSZEJÖVETELÉNEK IDŐPONTJA
09. 21-én délután 5 óra

A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN.

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT, RÉGI ÉS
ÚJ NYUGDÍJAST
SZERETETTEL VÁRUNK!
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DLAMI hírek 2010. szeptember
Felhívás

A Dezső Lajos Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pótbeíratkozást hirdet az alábbi tanszakokon:
– zene: furulya, fuvola, klarinét, trombita, gitár, zongora, óvodás előkészítő
– tánc: társastánc, néptánc
– képzőművészet: grafika
– színművészet-bábművészet: színjáték.
A beíratkozás ideje: szeptember 28-áig folyamatosan, munkanapokon
a művészeti iskolában (Kossuth Lajos u. 58.) 8 – 16 óra között. A beíratkozás adatlap kitöltésével történik, amelyet a szülőnek alá kell írni.
Bővebb információt a 24/435-338 és 20/489-8866 telefonszámokon lehet kérni.
Felhívjuk a tisztelt Szülők és Gyerekek figyelmét arra, hogy a zenészeknek órabeosztást tartunk a művészeti iskolában szeptember 9én csütörtökön 15 órakor.
Az előző havi számban beszámoltunk arról, hogy az iskola nagy összeget nyert külföldi utakra, most ezzel kapcsolatban szeretnénk közzé tenni
Varga Anett tanárnő felhívását.
Szeretnénk, ha felső tagozatos gyerekek is jelentkeznének fúvós hangszerekre, mert célunk egy fúvós együttes minél előbbi kialakítása (főleg,
hogy lehetőségük van növendékeinknek külföldre utazni!).

FIGYELEM!

A Dezső Lajos AMI nyitott, vállalkozó kedvű diákokat keres, hogy
összeállítsa legújabb, kétéves projektjének munkacsapatát!
A 2010 őszén induló GAP projekt egy kétéves Comenius iskolai
együttműködés lesz, melyben a koordinátor Magyarországon kívül részt
vesz még Olaszország, Litvánia, Lengyelország és Románia. A partnerországok diákjai egy közös összművészeti színdarabot hoznak létre a két év
alatt, melyben óriási nemzetközi produkcióvá gyúrják össze a táncos, zenés, színjátszós és vizuális elemeket.
Ha úgy érzed, szeretsz díszletet építeni, jól táncolsz, szívesen kipróbálnád a rendezést, szereztél már zenét, vagy akár jól beszélsz angolul
vagy szeretsz számítógépen dokumentumokat előállítani, jelentkezz!
A legjobb résztvevők 2011 őszén ingyenes csoportos külföldi utazáson
vehetnek részt.

FIGYELEM!

A MOSTart NKKE nyitott, vállalkozó
kedvű FELNŐTTEKET keres, hogy összeállítsa szenior felnőttoktatási projektjének
munkacsapatát!
A második éve futó Grundtvig projektjébe a
MOSTart NKKE olyan, 55. életévüket betöltött helyi lakosokat keres, akik szívesen vállalnák, hogy egy induló európai fényképgyűjteménybe elkészítenék a Dömsöd községhez és
lakosaihoz fűződő fotóarchívumot.
Az egyesület mint a grandiózus fotógyűjtemény kizárólagos magyarországi disztribútora
költségtérítés-mentesen ajánlja fel a községnek azt a lehetőséget, hogy történetét és lakosainak életét megőrző archív felvételeivel képviselje magát az európai gyűjteményben.
Keressük azokat az 55. életévüket betöltött
aktív polgárokat, akik (1) szívesen megoszta-

Feltétel: a művészeti iskola regisztrált diákja legyél a 2010-11 és a
2011-12-es tanévben is.
Jelentkezni lehet:
Varga Anett tanárnőnél a 06-20-368-3552 telefonszámon.
Jelentkezési határidő: 2010. szeptember 20.

FIGYELEM!

A Dezső Lajos AMI nyitott, vállalkozó kedvű FELNŐTTEKET
keres, hogy összeállítsa egy kétéves kísérleti felnőttoktatási projektjének munkacsapatát!
A 2010 őszén induló Grundtvig projekt keretében az érdeklődők a tolerancia kérdéskörét körüljárva olyan közművelődési tevékenységekbe és
művészeti technikákba kóstolhatnak bele, melyekre régóta vágyhattak,
vagy soha nem próbáltak. Ezen a kísérleti kurzuson lehet filmet nézni,
animációt készíteni, irodalmi szöveget írni, lehet tűzzománcozni, agyagozni, festeni és rajzolni, kipróbálhatják a zenei hangszereket, vagy megpróbálhatják táncmozdulatokkal kifejezni magukat. A résztvevők megtanulják azt is, hogy tevékenységeiket hogyan rögzítsék a legegyszerűbb
módon a számítógép segítségével.
A művészeti iskola a projekttel egy olyan kísérleti kurzust kíván lebonyolítani, melyben egyrészt fölméri az igényt a környék felnőtt lakosságában a közművelődési foglalkozások és művészeti tanulmányok iránt;
másrészt egy szabadidős programsorozat keretében közösségformáló eseményeknek is teret ad – mind a helyi közösséget, mind a nagyobb, európai közösséget beleértve. A projektben részt vesz Magyarországon kívül
Tenerife, Olaszország, Románia és Törökország.
A részvétel nem kötött semmiféle tehetséghez – a résztvevők saját maguk választják ki, milyen eszközöket és technikákat próbálnának ki a legszívesebben.
A kurzus alatt lehetőség van a számítógépes ismereteket és az idegen
nyelvet is gyakorolni, igény szerint.
A kurzus havonta kb. 2 alkalmat vesz igénybe a közös megegyezéssel kiválasztott időpontban. Korhatárhoz és részvételi díjhoz nem kötött. A legaktívabb résztvevők 2011 őszén ingyenes csoportos külföldi
utazáson vehetnek részt.
Jelentkezni lehet: Varga Anett koordinátornál a 06-20-368-3552
telefonszámon. Jelentkezési határidő: 2010. szeptember 20.

nák régi fotóikat, az azokhoz fűződő történeteiket egymással és a nagyvilággal, vagy (2)
akik törekednek a nyomhagyásra és krónikák
létrehozására egyéni és közösségi szinten,
vagy (3) szívesen segítenek a fotógyűjtés digitalizálásában és archiválásában, vagy (4) szívesen segítenek néhány történet angol nyelvű
fordításában.
A foglalkozások a résztvevők ritmusa és
igénye szerint egyszeri pár órás, vagy heti / havi rendszerességgel zajlanának. A részvétel ingyenes.
A legaktívabb résztvevők 2011 nyarán egy
ingyenes brüsszeli utazáson vehetnek részt.
Jelentkezni lehet:
Varga Anett koordinátornál a 06-20-3683552 telefonszámon. Jelentkezési határidő:
2010. szeptember 20.

Sok szeretettel várok minden korosztályú
hölgyet 2010. október 04-től
kezdődő AEROBIK ÓRÁIMRA.

Az első alkalommal ingyenesen kipróbálhatod edzésemet. (Kérlek, saját polifomodat
hozd el magaddal!)
Edzések: Minden héten hétfőn és szerdán
18:30-19:30-ig
Helye: Gróf Széchenyi István
Általános Iskola
2344 Dömsöd, Széchenyi út 9.
Érdeklődni: „Spinimini” (Mónika)
06-70-206-1625
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Keresztyén élet
Isten toleranciája

„Azután oltárt épített Noé az Úrnak, és
vett minden tiszta állatból és minden tiszta
madárból, és égőáldozatokat mutatott be az
oltáron. Amikor az Úr megérezte a kedves illatot, ezt mondta magában az Úr: Nem átkozom meg többé a földet az ember miatt, bár
gonosz az ember szívének szándéka ifjúságától fogva, és nem irtok ki többé minden élőt,
ahogyan most cselekedtem. Amíg csak föld
lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a
hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és
az éjszaka.” (Mózes 1. könyve 8,20-22)
Tisztelt Ünneplő Gyülekezet, Kedves Testvéreim! Augusztus 20-án a régi magyar hagyomány
szerint az egész ország hálát ad az új kenyérért. A
hálaadás helyenként különböző lehet. Van, ahol vidám és felhőtlen, máshol csendes és megpróbált.
Úgy gondolom, hogy a dömsödiek és dabiak ebben az esztendőben vidámabban ünnepelhetnek,
felhőtlenebbül, mint a más tájékon lakók. Láttuk
azt a sok pusztítást, amit a természet okozott az országban más vidékeken, de minket mindeddig
megsegített az Isten. Különös kiváltságunk tehát, a
nehéz időkben megtartottak tiszta hálaadása. Láttuk a bajokat, de minket megóvott az Úr.
Noé, amikor kijön a bárkából a Vízözön után,
tiszta istentisztelettel áldoz az Úrnak. Ez az áldozat kedves az Istennek. A tiszta istentiszteletre Isten válaszol, és Isten válasza az, hogy ígéretet tesz: az a pusztítás, amely az özönvíznél bekövetkezett, nem sújtja többé a földet. Amíg
föld lesz, Istennek minden ítélete korlátozott és
behatárolt. Valahogy és valahol mindenképpen
megmaradnak az életfeltételek, és tovább élhet
az emberiség. Lehetnek Istennek ítéletei, de Isten korlátozza az Ő haragját. Divatos szóval azt
mondhatjuk, hogy Isten toleranciát hirdet. Isten
türelemmel fordul az ember felé.
Kedves testvéreim, kiváltságunk az, hogy hálát adhatunk Istennek az új kenyérért és a megtartatásáért, az Ő türelméért, és kiváltságunk az is,
hogy dicsőítsük az Isten toleranciáját. Ezzel kapcsolatban azonban néhány dolgot tisztázni kell,
nehogy félreértsük az Isten türelmét, és valamifajta hamis ábránd miatt a csalódás mélységébe
zuhanjunk. Milyen tehát az Isten toleranciája?
1. Az Igéből megérthetjük azt, hogy Isten
toleranciája nem vak. Isten türelmet hirdet, de
elmondja azt, hogy az Ő szent és tökéletes látása
szerint milyen az ember. Isten azt mondja, hogy
az ember szívének gondolata gonosz ifjúságától
fogva. Minden emberé, mindenkié kezdettől
fogva. Nincs bűntelen ember, az ember gonosz,
de Isten mégis türelmet hirdet az ember iránt.
Kedves testvéreim, fontos hogy tudjuk, hogy
van tiszta látás. Türelmet vagy toleranciát általában egyfajta emberi gyengeségként szoktak ér-

tékelni, valami olyasminek, ami egy bizonytalanságot takar, és egy zavart látás van mögötte.
Isten türelme azonban világosságban hozott
döntés, Isten türelme egyértelmű. Döntő az,
hogy értsük, van tisztánlátás, van rólunk igazságos véleménye az Úrnak, és így értsük meg az
Isten türelmét. Nem lehet megérteni az Isten türelmét anélkül, hogy ne értenénk azt a véleményt, amit Ő hirdet rólunk. Szörnyű tévedés
lenne, ha az Úr türelmét gyengeségként vagy erkölcstelenségeink igazolásaként fognánk fel. Isten megnevezi a bűnt, de időt ad a bűnösnek.
2. Másodszor Isten Igéjének alapján kijelenthetjük, hogy Isten toleranciája nem örök.
Isten azt mondja: amíg Föld lesz… Amíg a Föld
lesz, Ő nem pusztítja el teljesen az emberiséget.
Isten azonban más helyen azt is mondja, hogy új
ég és új föld fog jönni. Lesz elváltozása ennek a
világnak, megszűnése annak, ami bennünket
körülvesz. Új eget és új földet várunk, amelyben
igazság lakozik. Szó sincs arról, hogy a Szentírás katasztrófafilm-szerű jövőt hirdetne, mely
szerint 2012-ben vagy nem tudom mikor, valamilyen maja, vagy nem tudom milyen naptár
szerint borzalmas nehézségek jönnek, de a hősies ember készülhet erre és megmenekül és így
folytatódik minden. Erről az Isten Igéje nem
tud. Új égről és új földről viszont tud. Arról,
hogy mindaz, ami van, eltűnik, de teljessé lesz
az új teremtés. Nem örök az Isten türelme, és ezt
nekünk személyesen is tudomásul kell vennünk, mert mindenki életében jön „az a nap”.
Az „az a nap” pedig azt jelenti, hogy egyik napon elmész ebből a világból, és Isten türelme
befejeződik a Te életed felett. Másrészt viszont
azt is jelenti, hogy eljön ennek a világnak a vége, és a világ megy el azoktól, attól a nemzedéktől, amely akkor még élni fog. Péter apostol ezt
mondja: Isten szava hozta létre a világot, Isten
szava rendelte el az özönvizet, Isten szava tartotta meg mégis az akkori földet és azt a nyolc
embert, de ezt is mondja: a mostani egek és föld
pedig ugyanezen szó által megkímélve megmaradtak, hogy tűznek tartassanak fenn, az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára. Isten toleranciája véges.
3. A harmadik fontos dolog azonban, amit
erről a toleranciáról tudni kell, hogy ez nekünk bűnös embereknek gazdag életforrás.
Azt írja itt Isten Igéje, hogy Isten kegyelme áldott ciklust ad a világnak. Lesz vetés és aratás,
nyár és tél, van életfolytatás, van tápláltatása az
embernek. Isten megtartja ezt a rendet. Lesz
nappal és éjszaka. Bárcsak komolyan vennénk
az Istennek a rendjét, tudnánk hozzá alkalmazkodni, és nem hinnénk azt, hogy átalakíthatjuk.
Van Istentől való rend, és ez életforrás. Viszont
nem az a cél, hogy az ember csak testileg éljen és
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fennmaradjon, hanem az a cél, hogy az ember az
ajándékba kapott időben elfogadja Isten örök életet adó kegyelmét. Elfogadja a Jézus Krisztusban
adott szeretetet. Azért adatik a türelem, és azért
adatik az idő nekünk ezen a földön, hogy örök
élethez jussunk. Isten türelmes irántunk, mert
nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt akarja, hogy mindenki megtérjen. Örök
élet pedig egyedül Jézus Krisztus áldozata által
van. Ő az Isten egyszülött Fia, Akit az Isten küldött. Aki által nem időleges tolerancia az ember
jussa, hanem az örök élet Jézus Krisztus áldozatában. Isten nem csak toleranciát ad annak a bűnösnek aki életét rá bízza, hanem örök érvényű
bűnbocsánatot. Noé áldozatot mutat be, de Krisztus áldozata a megoldás minden ember számára.
Amikor augusztus 20-án az új kenyérre tekintünk, hálát adunk Istennek. Noé hálaadása,
tiszta istentisztelete kedves volt az Úrnak. Adjunk mi is így hálát az élő Istennek. Köszönjük
meg az Ő türelmét, azt hogy megtartott bennünket. Értsük meg, Isten toleranciával fordul felénk, de ezáltal többet akar adni: örök életet a Jézus Krisztusban. Hálát adunk életünkért, nemzetünk életéért, mindenért, amiben Isten életforrást adott nekünk. Hisszük, hogy sok ilyen dolgot tartogat számunkra. Mindenekelőtt azonban
hálát adunk Jézus Krisztusért, az élet kenyeréért, Aki táplál bennünket. Ámen.
Imádkozzunk: Úr Jézus Krisztus köszönjük a
Te áldozatodat, a tökéletes és tiszta áldozatot,
amellyel életet szereztél a Benned bízók számára.
Kérünk Urunk, nyisd meg a mi szíveinket, hogy
tudjunk Benned bízni. Megvalljuk előtted a magunk gonoszságát, hamisságát, tisztátalanságát, és
köszönjük, hogy ezekből szabadítasz, tisztogatsz
minket. Kérünk Urunk, munkálkodj mindannyiunk életében. Hálát adunk Urunk az új kenyérért, a
Te tápláló szeretetedért. Köszönjük a változásokat,
a megújulásokat országunk életében. Köszönjük,
hogy lehet jövője, Tőled való vezetése ennek az
országnak. Kérünk, adj erőt, bölcsességet, reményt
a megpróbált vidékek újjáépítésében.
Köszönjük Urunk, hogy a községünkben is
várhatjuk a Te megtartó szeretetedet. Kérünk a
békességért, és új vetésért, és majd új aratásért.
Kérünk hallgass meg minket! Ámen.
/A községi ünnepségen elhangzott igehirdetés – Balogh László Levente
református lelkész/
A Dömsöd-Nagytemplomi Református
Egyházközség felhívja a dömsödi református
temetőben nyugvó elhunytak hozzátartozóinak figyelmét, hogy az 1985-ben ill. azelőtt
megváltott és még eddig újra nem váltott sírhelyek 2010. december 31-én lejárnak. A vonatkozó állami törvények szerint a meg nem
váltott sírhelyek és a rajtuk levő síremlékek
felett a temető tulajdonosa rendelkezik.
Újraváltásra lehetőség van a Lelkészi Hivatalban minden hétfőn és csütörtökön 9-12
óra között /2344 Dömsöd, Petőfi tér 7./
Az Egyházközség Presbitériuma
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Gyermekhét volt a Dabi Református Egyházban!

Örömmel számolhatok be róla, hogy idén nyáron is megtelt a dabi gyülekezeti ház udvara vidáman futkosó gyerekekkel. A dabi hittanosok és
gyermek-istentiszteletek hűséges látogatói tölthettek el egy egész hetet az
Úrral való közösségben.
Néhány hét szervezkedés és sok önzetlen segítség nyomán július 26-án
reggel 9 órakor huszonöt gyermek gyűlt össze – 4-től 12 éves korig – az
udvaron felállított sátorban, hogy meghallgassa a reggeli áhítatot. Ezután
reggeliztünk. Szeretnénk megköszönni a szülők, gyülekezeti tagok felajánlásait, pénzbeli segítségét,
melyből minden reggel és délben
finom falatok kerültek az asztalunkra.
Reggeli után került sor a bibliaórára, egész héten át Dávid királyról tanulhattunk, sok-sok érdekes
és mára is érvényes tanulsággal,
tudással gazdagodva. Élmény
volt látni, ahogy a gyerekek csodálkozva figyelték a szemléltető
ábrákat, eszközöket.
Bibliaóra után csapatjátékokkal,
sorversenyekkel, egyéb szórakoztató játékokkal töltöttünk egy órát, majd
jól kiéhezve, elfáradva ültünk le ebédelni.
Amíg meg nem érkeztek a szülők, kézműves foglalkozáson ügyeskedtünk: készítettünk csapatdobozt, emblémát, amit a nyakunkba akasztottunk, pénzes tarsolyt, amit a derekunkra erősítettünk, mint a régi, Biblia-korabeli emberek, és hajtogattunk kisbékákat, csibét a legkisebbek örömére.

Egyik reggel biciklire pattantunk, és lekarikáztunk a Somlyó-szigetbe
egy tanyára. Ott házigazdánknak köszönhetően láthattunk és simogathattunk nyuszit, tyúkot, csibét, lovat, pónit, kacsát, cicát és kecskét.
Rövid „használati útmutató” után felnyergeltünk egy pónit, és egy nagy
lovat is, majd leróttunk jó néhány kört a futtatóban. A gyerekek megtanulták, hogyan kell helyesen ülni, viselkedni a nyeregben.
Elérkezett az utolsó nap. Szomorú szívvel vettük tudomásul, hamar elrepült ez a hét, és egy évet kell várnunk a következő táborra. Ugyanakkor
feltöltődve, békességgel a szívünkben tértünk haza azzal vigasztalva egymást, hogy vasárnaponként 9 órakor a gyermek-istentiszteleten újra találkozhatunk.
Köszönet a szolgáló testvéreknek a bibliaórákért és a sokféle teendő összehangolásáért. Köszönet
a konyhán szorgoskodó testvéreknek a napi finomságokért. Köszönet a játékért és foglalkozásokért
felelős testvéreknek a vetélkedők
és szabadidős programok lebonyolításáért. Köszönet mindenkinek, aki valamilyen módon közreműködött a
tábor megvalósításában, támogatott minket vagy segítséget nyújtott.
Végül köszönöm Neked, Uram, hogy megőriztél minket, gondod volt a
tieidre. Elvetetted a magot a kis szívekbe, kérlek, adj gazdag termést! A felelősség a miénk, a dicsőség a Tiéd!
Velláné Bucsi Mária

RENDÕRSÉGI HÍREK

Drogosan gázolt

Kamasz kontra kamasz

Súlyos sérüléseket szenvedett az a kamasz,
akit augusztus 2-án ütött el egy kék színű Rover
a Pest megyei Dömsödön. A ráckevei zsaruk fél
óra alatt megtalálták a baleset után elmenekült,
16 éves feltételezett gázolót.
Hatalmas csattanásra figyeltek fel a lakók a
település Vasút-során kora délután. Egy aszszony rögtön az utcára szaladt, majd az út mellett fekvő kerékpár láttán értesítette a zsarukat.
Egy srác volt a baleset áldozata, a fején megsérült 13 éves fiú körül pillanatok alatt kisebb tömeg gyűlt össze. „Mi történt?” – kérdezgette
először a füves padkán elterült, vérző kamasz a
segítségére sietőktől, majd a mentő érkezésekor
már stabilizálni kellett az állapotát a kórházba
szállításhoz. Többek között koponyatörést és
agyzúzódást szenvedett. A szemtanúk füstfelhőt
láttak a gázolás után elporzó autós nyomában, de
a kocsi típusát és színét senki sem tudta. Utóbbira a kiérkező közlekedési helyszínelő és a bűnügyi technikus adott választ a helyszínen rögzített nyomok alapján. A bicikli lerepült nyergének
a szélén és a gyerek nadrágján kék festék nyomai voltak. Kiderült, hogy a kamasz pechjére
bringázás közben defektet kapott, majd az út
szélén tolta tovább a kerékpárt, ekkor csaphatta
el az arra közlekedő kék színű járgány. A gázoló

kézre kerítésében részt vettek a Ráckevei Rendőrkapitányság közrendvédelmi osztályának járőrei is és egy a környéken jó helyismerettel rendelkező, szabadnapos ráckevei nyomozó.

Sikertelen üzlet

Fél óra sem telt bele, és máris tudták, hogy egy
község határában lakó fiatalember furikázott az
ominózus időben egy kék Roverral az utcában. A
16 éves srácot a lakásáról kerítették elő a rendőrök, ahová a baleset után hazamenekült. Az udvaron állt a „gazdájával” egyidős autó is, ami papíron nem is a családé. A zsaruk információi szerint a tizenéves vasat akart leadni vele a közeli színesfém-átvevőhelyen, de nem sikerült neki az üzlet. Dühösen vágódott be a volán mögé, majd állítólag észre sem vette az út szélén kerékpárját toló
kamaszt, csak a szélvédőtörésre kapta fel a fejét.

Drog a vérben

– A vezetői engedéllyel nem rendelkező fiatalember állítása szerint nem mert megállni a
baleset után – mondta Kovács Kálmán alezredes (képünkön), a Ráckevei Rendőrkapitányság
közlekedésrendészeti osztályának vezetője.
A srác szervezetében drogot mutatott ki a kábítószer-gyorsteszt, így a rendőrök vér- és vizelet-mintavételre állították elő. Utóbbinak az
eredménye későbbre várható. A szabadlábon
védekező, rutintalan sofőr valószínűleg marihuánát fogyasztott, ez tovább ronthatja a helyzetét.

Segítségnyújtás elmulasztása bűntett és más
bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt
indult büntetőeljárás ellene.
K. I. – Zsaru magazin

Sokba került a takarítás…

Lopás bűntette miatt folytat eljárást a Ráckevei Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya.
2010. szeptember 02-án egy dömsödi hölgy
tett feljelentést, mely szerint az elmúlt két
hétben családi házából ismeretlen körülmények között több ékszer is eltűnt több mint
700.000 forint értékben. A feljelentést követően felmerült a gyanú, hogy a sértettnél alkalmanként takarító 59 éves L. Józsefné
dömsödi lakos követte el a lopást.
A kapitányság nyomozói házkutatást tartottak a takarítónőnél, melynek során több
arany ékszer és közel 8 millió forint készpénz
került elő.
Az eljárás során eddig négy sértettet kutattak fel a nyomozók, de feltehetően hasonló
módon további személyeket is megkárosított
a bejárónő. Kérjük, hogy akik kapcsolatban
álltak a bűncselekmény elkövetőjével, illetve
sérelmére hasonló jellegű bűncselekményt
követtek el, jelentkezzen a Ráckevei Rendőrkapitányságon a 06-24-518-680-as telefonszámon vagy hívja a 107-es ingyenesen hívható számot.
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
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Anya köny vi hí rek
Születtek:

Kiss Norbert – Benkő Andrea
GERGŐ PÉTER
Mihalik János – Nagy Mónika
LORA PANKA

Házasságot kötöttek:

Handki Lajos Tibor – Józsa Judit
Mikola Péter – Pfundt Beatrix
Boros Sándor Zsolt – Berta Zsuzsanna

Elhunytak:

Kozák Józsefné Holemont Eszter
Vajda Antalné Nagy Krisztina
Sándor Ferencné Rózsa Etelka
Székely Tibor István
Gábor Gáborné Rátkay Zsuzsanna
Szűcs Imre

81 éves
94 éves
61 éves
74 éves
71 éves
74 éves

Állatorvosi ügyelet
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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

Tûzoltóság elérhetõségei
Ha baj van! 105
domsodote@gmail.com
www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu

Ha önök szeretnének nekünk segíteni!
Számlaszámunk: 51700272-10903818

POLGÁRÕRÖK
ELÉRHETÕSÉGE

Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi
telefonszámon tehetik meg:
Klszák Tamás elnök: 06-70-453-0743

2010. szeptember 18-19.
Dr. Guba Sándor
Szigetszentmárton, Bercsényi u. 8.
06-30-265-2515

2010. szeptember 25- 26.
Dr. Nagy Zoltán
Dömsöd, Kossuth L. u. 95.
06-20-934-7625

2010. október 2-3.
Dr. Vona Viktor
Ráckeve, Kossuth L. u. 85.
06-20-926-4293

Szerkesztõi levél
Kedves Olvasók!

Tisztelettel kérem Önöket, hogy az újsággal kapcsolatos észrevételeiket, az ide szánt
írásaikat illetve fotókat, melyek megjelentetését kérik, a Petőfi Emlékmúzeumban, nyitvatartási időben adják le a következők szerint: kedden, pénteken és szombaton 10-16
óráig.
Hirdetésfeladásra is van lehetőség, különböző terjedelemben. Ezek leadását és költségeit Richter Gyulánénál, az önkormányzat
főpénztárában rendezhetik.
Lapzárta: adott hó 25-e, megjelenés: következő hónap első fele, de legkésőbb minden hó 10-e.
Vass Ilona
felelős szerkesztő

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: szeptember 25.
A lapzárta után beérkező anyagokat nem áll
módunkban adott számban megjelentetni!
Várható megjelenés: október eleje
Az írások elfogadása nem jelenti azok feltétlen
megjelentetését!
Rovatvezetők, és az újság megjelenésében
közreműködők:
Bábel László, ifj. Balogh László, Bencze
István, Budai Ignácné, Csikós Lászlóné,
D. Nagy Judit, Dulcz Dénes, Gáspár László,
Habaczellerné Juhász Judit, 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, 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

SAROK
GYÓGYSZERTÁR
nyitva tartása: hétfőtől péntekig 7.30-tól
19.00-ig, szombaton 7.30-tól 12.00-ig

HÁZIORVOSI
RENDELÉS

A háziorvosok helyettesítése a szabadságolások alatt:
Dr. Rókusfalvy Sylviát szeptember 30. –
október 5-ig Dr. Tóth István fogja
helyettesíteni.

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

II. körzet:
Dr. Tóth István
József Attila u. 8.
Tel.: (+36-24) 435-137, +36-30/9705-250
Rendel: hétfőtől – péntekig: 07.30-11.00 óráig
csütörtök: 16.00-17.00 óráig
III. körzet:
Dr. Rókusfalvy Sylvia
Zrínyi út 8/a
Tel.: (+36-24) 436-180, +36-30/9523-588
Rendel: hétfő, szerda: 07.30-11.00 óráig
kedd, csütörtök: 13.00-17.00 óráig
péntek: 07.30-11.00 óráig

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

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

Háziorvosi ügyelet
(Morrow Medical Zrt.)
Ügyeleti idő:
hétfőtől–csütörtökig: 17.00–07.00 óráig;
péntek: 12.00–07.00 óráig.
Hétvége és ünnepnap: 07.00–07.00 óráig.
Ügyelet helye: Ráckeve, Szent István tér 5.
(Rendelőintézettel szemben)
Ügyelet telefonszáma: +36/24-385-342
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Horogh István, Irinyi u. 18.

Móricz József, Dabi krt. 12.

Láng András, Dunavecsei
úti tanya 3.

Kissné Sándor Mária, Széchenyi u. 54.

Keresztes Ágnes, Kisfaludy u. 5.

‰S zé p Dömsö dért‰ Emlék plakettek 2010

Markó István, Sallai u. 9.

Gulyás Gyula, Széchenyi u. 43/a

Katona Gáborné,
Ady E. u. 13.

Lesi György, Árpád u. 2.

A felvételeket
Varga László
készítette.

Sebestyén Sándorné, Szabadság u. 113.

