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A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

„Bor, búza, gabona
mindig bõven legyen,
az Isten áldása
mindig rajtuk legyen
Ámen”
-Dömsödi mozaikok-

Békés, boldog új esztendõt
kívánunk minden kedves
olvasónknak!

FALUGYÛLÉS
Meghívó

Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

2011. január 31-én (hétfőn)
18 órakor
az Oktatási és Művelődési
Központba

FALUGYŰLÉS-t
hív össze,

melyre meghívja a település
lakosait.

A falugyűlésen a 2011. évi
költségvetésről, a beruházásokról kap tájékoztatást
a lakosság.

Fotó: Fbián Ilona

A K T U Á L I S

Úgy gondolom, nem fedeztem fel semmi újdonságot, ha azt mondom, hogy az év elejét a viszsza-visszatérő fogadalmak mellett a szinte határtalan optimizmusunk uralja. Így van ez ebben az évben is. Miért is lenne kivétel 2011? Tervezgetjük a
jövőt – ezt így tesszük, azt meg amúgy nem teszszük! Aztán vagy így lesz, vagy a tényleges történés meg sem közelíti az eredeti gondolatunkat.
Magától az újévtől várjuk, hogy sokkal jobb legyen, mint a mögöttünk hagyott, anyagiakban és
erkölcsökben egyaránt. Így is van ez rendjén, hogy
többet, jobbat akarunk az előzőnél, csak egy baj
van, hogy hajlamosak vagyunk a túlzásokra. Magam is! Itt van a parlamenti választás utáni helyzet.
Nagyon sokan gondoltuk azt, hogy az új kormány
a sarkából fordítja ki az elmúlt húsz év visszásságait – megemészthetetlen, embert próbáló, elfogadhatatlan fonákságait. Nagyon sok területen ez
így is történik, de rengeteg még az érintetlen fehér
folt, amelyek sürgős beavatkozást igényelnek. Türelmetlenek vagyunk. Egyszerre kéne szinte mindent megoldania a Kormánynak és nekünk, önkormányzatoknak is. Az már nagyon jól látszik, hogy
ezután sem lesz „kolbászból a kerítés”, bárhogy is
szerettük, szerettem volna, de azt joggal várom,
hogy tovább már ne szűküljenek a lehetőségeink,
és racionális gazdálkodással legyen esélyünk legalább a működőképességünk stabil fenntartására,

némi fejlesztéssel fűszerezve. Most azt érzem,
hogy az előttünk álló év az erőgyűjtésé lesz. Erőt
kell gyűjtenünk a következő évek, évtizedek feladataihoz. A jelenleg is tartó uniós ciklus forrásai
már jórészt gazdára találtak, így aztán igazán jelentős fejlesztési pénzek csak 2013 után állnak a
pályázó önkormányzatok rendelkezésére. Ez nem
jelenti azt, hogy addig is ölbe tett kézzel várjuk a
„sült galambot”, hanem most is meg kell ragadni
azokat a lehetőségeket, amelyek csak egy kicsit is
javítják életminőségünket, munkánk színvonalát.
Ha ez így lesz, akkor tizenkét hónap múlva többségében elégedetten tekinthetünk vissza erre a ma
még rengeteg bizonytalanságot ígérő esztendőre.
Ehhez kívánok valamennyi dömsödi lakótársamnak sok erőt, egészséget. Kívánom, hogy magánéletükben mindenki teljesíteni tudja azokat a célokat, amelyeket maga elé tűzött ezekben a napokban. A legtitkosabb álmok is valósuljanak meg.
Kívánom, hogy a megélhetés, ha csak egy kicsivel
is, de könnyebb legyen, és kívánok rengeteg türelmet a nehézségek leküzdéséhez! Egy mondattal
kifejezve: Boldog Új Évet Kívánok!
Most pedig az év hajrájában történő dolgokról.
Az előzőAktuálisban megígértem, hogy beszámolok a Közbiztonsági Fórumról. A képviselő-testü-

Folytatás a következő oldalon.
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Folytatás az előző oldalról.

let vendége volt dr. Csipler Norbert kapitány úr, a
Dömsödön szolgálatot teljesítő rendőrök, a Polgárőrség vezetői, a Tűzoltó Egyesület vezetői.
Nos, úgy gondolom, hogy hasznos kétórás eszmecsere van mögöttünk. Ezt szoktuk mondani egy
ilyen fórum után, de most tényleg úgy érzem,
hogy kicsit előre fogunk mozdulni a közbiztonság
javításában. Természetesen ez akkor lesz igaz, ha
az ott elhangzottakat tartalommal töltjük meg, és
nem száll el a szó. Nagyon fontos döntésünk volt,
hogy megteremtjük a 24 órás rendőri jelenlét feltételeit. Ennek az anyagi terheit az önkormányzat
egyedül viselni nem tudja, így aztán kérek mindenkit, aki megteheti, hogy adományaikkal segítsék e feladatunk teljesítését is. Újjászerveztük a
Dömsödért Alapítványt, és a célzottan ide befizetett támogatások garantáltan erre a feladatra lesznek felhasználva. Ezekről a befizetésekről igazolást állítunk ki, és az összeg leírható az adóalapból. Nagy segítség az is, ha a személyi jövedelemadójuk 1%-át az Alapítványnak rendelik, hiszen
az ebből befolyt összegből is jelentős rész jut ide.
Írásom vége felé leírom az adószámunkat, és áprilisig még megismétlem majd párszor, hogy senki
se felejtse el.
Két jó hír is maradt még erre az évre. Az egyik
az, hogy az RSD projekt azon része, amely az
üdülőövezet csatornázásával kapcsolatos, támogatott elemmé vált, így a következő évek egyik kiemelt beruházása lesz. 2011-ben valószínű, hogy
csak az előkészítő munkák kezdődnek meg, az
igazi, lakosságot is érintő építés csak a későbbi
időkben valósul meg. Az érintetteket folyamatosan tájékoztatni fogjuk.
A másik jó hír az, hogy közel húszmillió forintot
nyertünk a „vizes” pályázatunk tervezési munkáihoz. Ez annyit jelent – igaz, csak halkan jegyzem
meg – hogy kézzelfogható közelségbe került Dömsöd utóbbi húsz évének legnagyobb beruházása! Ismerve az ivóvíz stratégiai voltát, talán nem túlzás
azt állítani, hogy siker esetén mérföldes lépést tennénk településünk jövőjének alakításában, hiszen
szinte a 21. század teljes időtartamára megoldaná
az ivóvíz kérdés minőségi és mennyiségi gondjait.
Nem friss keletű szokás, hogy az évet a Karácsonyi koncerttel és a nyugdíjasok szerény vendéglátásával zárjuk. Biztos vagyok abban, hogy nem én
vagyok az egyedüli, aki nagyon jól szórakozott
mindkét rendezvényen. A jó kedélyről, a jó hangulatról az előbbin az iskola tanulói, az utóbbin Ócsai
Juli és Vigh Levente mellett a dömsödi énekes-táncos fiatalok gondoskodtak. Ismét üde színfolt volt a
Betlehemes Találkozó és a mézeskalács kiállítás.
Már utaltam a személyi jövedelemadó 1%-ának
rendelkezésére. Tisztelettel kérek mindenkit, hogy
ezzel is támogassák a Dömsödért Alapítványt.
Olyan, egyébként fontos célokra költjük majd ezt
az összeget, amelyeket a költségvetésünkből nem
tudunk támogatni. Adószámunk: 18668456-1-13.
A Köztársasági Elnök úr újévi köszöntőjében az
összefogás szükségességét emelte ki. Ennél szebb
gondolattal én sem zárhatom a 2011-es év első Aktuálisát. Tehát: összefogva, egymást segítve minden nehézséget le kell küzdenünk! Ez legyen életünk egyik legfontosabb motivációja!
Bencze István

XXI. évfolyam 1. szám

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2010. DECEMBER

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete 2010. december 15-én
megtartott alakuló ülésén az alábbi napirendeket tárgyalta.
A testületi ülésen jelen volt képviselők:
Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester (később érkezett), Balogh László
Levente, Csikós Lászlóné (később érkezett), Ispán Ignác, Lázár József, dr. Rókusfalvy Sylvia,
Sallai Gábor, Szabó Andrea képviselők.
Napirend megállapítása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
173/2010. (XII. 15.) Kt. számú határozat
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről
3./ Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat és intézményei 2010. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámoló
4./ Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat 2011.
évi költségvetési koncepciója
5./ Az építményadóról és a magánszemélyek
kommunális adójáról szóló 23/2003. (XII.
18.) rendelet módosítása
6./ A gyermekvédelem helyi szabályozásáról
szóló 8/1998. (V. 5.) rendelet módosítása
7./ A pénzben és természetben nyújtott szociális
támogatásokról és az önkormányzat által
biztosított szociális alapszolgáltatásokról
szóló 17/2005. (IX. 16.) rendelet módosítása
8./ A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
szóló önkormányzati rendelet megalkotása
9./ A közműves szennyvízelvezetésről és a települési folyékony hulladék kezeléséről, szállításáról és a szervezett közszolgáltatásról
szóló 6/2002. (VII. 24.) rendelet módosítása
10./ Együttműködési megállapodás a Dömsödi
Általános Ipartestülettel
11./ A képviselő-testület 2011. évi munkaterve
12./ A köztisztviselők egyéni teljesítménykövetelményei alapját képező 2011. évi önkormányzati célok meghatározása
13./ Apaj Község megkeresése a társulásokból
eredő tartozások megfizetésének feltételeiről
14./ Dömsödért Alapítvány alapító okiratának
módosítása, új kuratórium választása
15./ A Ráckeve és Térsége Önkormányzati Beruházási Társulás helyettes elnökének
megválasztása, társulási megállapodás
módosítása
16./ Vodafone bérleti szerződés ajánlat

17./ Könyvvizsgálatra szóló megbízás meghosszabbítása
18./ Önkormányzat vagyon- és felelősségbiztosítási szerződés megkötése
19./ CSÖT-ből való kiválás kezdeményezése
Zárt ülésen:
20./ Személyi ügy
21./ Önkormányzati hatósági ügyben érkezett
fellebbezés elbírálása
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
174/2010. (XII. 15.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
2. Tájékoztató a két ülés között eltelt időszak eseményeiről
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
175/2010. (XII. 15.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak eseményeiről szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
3. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat és
intézményei 2010. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámoló
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
176/2010. (XII. 15.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat és intézményei 2010. I-III. negyedéves
gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
4. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
2011. évi költségvetési koncepciója
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(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
177/2010. (XII. 15.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepcióját
elfogadja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
5./ Az építményadóról és a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 23/2003.
(XII. 18.) rendelet módosítása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal megalkotta a következő rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
15/2010. (XII. 17.) rendelete
Az építményadóról és a magánszemélyek
kommunális adójáról szóló 23/2003. (XII. 18.)
rendelet módosításáról
A rendelet kihirdetve: 2010. december 17. napján.
A rendelet hatályos: 2010. december 17. napjától.
A rendelet módosítása az adó mértékét nem
érintette, pusztán az építményadó körében a
mentesség alá tartozó helyiségek köre került
pontosításra.
6./ A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 8/1998. (V. 5.) rendelet módosítása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal megalkotta a következő rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
16/2010. (XII. 17.) rendelete
A gyermekvédelem helyi szabályozásáról
szóló 8/1998. (V. 5.) rendelet módosításáról.
A rendelet kihirdetve: 2010. december 17. napján.
A rendelet hatályos: 2010. december 17. napjától.
7./ A pénzben és természetben nyújtott
szociális támogatásokról és az önkormányzat által biztosított szociális alapszolgáltatásokról szóló 17/2005. (IX. 16.) rendelet módosítása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal megalkotta a következő rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
17/2010. (XII. 17.) rendelete
A pénzben és természetben nyújtott szociális

3
támogatásokról és az önkormányzat által biztosított szociális alapszolgáltatásokról szóló
17/2005. (IX. 16.) rendelet módosításáról
A rendelet kihirdetve: 2010. december 17. napján.
A rendelet hatályos: 2010. december 17. napjától.
8./ A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal megalkotta a következő rendeletet:
178/2010. (XII. 15.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete a köztisztaságról és a szervezett
köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotását elnapolja addig, amíg a Bio-Pannónia
Kft. a rendelettervezet 1. számú mellékletének
megfelelő díjjavaslatot az önkormányzat részére át nem adja.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal megalkotta a következő rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
18/2010. (XII. 17.) rendelete
A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
szóló 8/1996. (IV. 2.) rendelet módosításáról
A rendelet kihirdetve: 2010. december 17. napján
A rendelet hatályos: 2011. január 1.
A jövő évi díjak a következők szerint
alakulnak:

A./
A közszolgáltatás díja havonta 728 Ft+ÁFA/hó
– ebből alapdíj:
416 Ft+ÁFA
– havonta két ürítés díja:
312 Ft+ÁFA
Minden további ürítés díja 144 Ft/+ÁFA/ürítés
1 db 1,1 m3-es konténer ürítése:
3.516 Ft+ÁFA/ürítés
1 db 3 m3-es konténer ürítése:
12.789 Ft+ÁFA/ürítés
1 db 5 m3-es konténer ürítése:
21.313 Ft+ÁFA/ürítés
A szeméttelepen történő kommunális szilárd
hulladék lerakás díja:
a) háztartásokból származó hulladék esetén /lakossági fogyasztók/:
3.859 Ft+ÁFA/tonna
b) zöldhulladék elhelyezése:
3.859 Ft+ÁFA/tonna
B./
A településen lakóhellyel rendelkező személyek (ingatlan tulajdonosa, használója) részére
az önkormányzat a szolgáltatóval megkötött

megállapodás alapján kedvezményt biztosít.
A közszolgáltatás kedvezményes havi díja:
520 Ft+ÁFA/hó
– ebből alapdíj:
416 Ft+ÁFA/hó
– ürítési díj:
104 Ft+ÁFA/hó
havidíjon felüli minden további ürítés kedvezményes díja: 48 Ft+ÁFA/ürítés
• Üdülőtulajdonosok esetében a szolgáltatás
igénybevétele április 1-jétől október 31-ig kötelező.
• A szeméttelepre a dömsödi lakosok és üdülők
által kiszállított zöld- és háztartási kommunális hulladék alkalmanként 200 kg mennyiségig
díjmentesen lerakható.
9./ A közműves szennyvízelvezetésről és a
települési folyékony hulladék kezeléséről,
szállításáról és a szervezett közszolgáltatásról
szóló 6/2002. (VII. 24.) rendelet módosítása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal megalkotta a következő rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
19/2010. (XII. 17.) rendelete
A közműves szennyvízelvezetésről és a települési folyékony hulladék kezeléséről, szállításáról és a szervezett közszolgáltatásról szóló
6/2002. (VII. 24.) rendelet módosításáról
A rendelet kihirdetve: 2010. december 17. napján.
A rendelet hatályos: 2011. január 1.
A 2011. január 1-jétől érvényes díjak:
A.) Szennyvízelvezetési közüzemi szolgáltatás díja:
a.) lakossági fogyasztó esetében:
304 Ft+ÁFA/m3
b.) közületi fogyasztó esetében:
450 Ft+ÁFA/m3
B) A települési folyékony hulladék szállítási
közszolgáltatás díja: 1200 Ft+ÁFA/m3
C.) Szennyvíz ürítési díja a szennyvíztelepen
a.) lakossági fogyasztó esetében:
474 Ft+ÁFA/m3
b.) közületi fogyasztó esetében:
504 Ft+ÁFA/m3”
10./ Együttműködési megállapodás a
Dömsödi Általános Ipartestülettel
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
179/2010. (XII. 15.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elismerve a már meglévő partneri kapcsolatokat együttműködési megállapodást köt a Dömsödi Általános Ipartestülettel.
(Képviseli: Tóth Sándor elnök)
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A képviselő-testület az együttműködési megállapodás szövegét jelen határozat 1. számú
melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá.
A képviselő-testület felhatalmazza Bencze
István polgármestert az Együttműködési Megállapodás aláírására.
Felelős: képviselő-testület,
Bencze István polgármester
Határidő: folyamatos;
aláírás 2010. december 22-ig.
11./ A képviselő-testület 2011. évi munkaterve
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
180/2010. (XII. 15.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2011. évi
munkatervét a határozat mellékleteként jóváhagyja.
Felelős: Bencze István polgármester;
dr. Bencze Zoltán aljegyző
Határidő: folyamatos 2011. december 31-ig
12./ A köztisztviselők egyéni teljesítménykövetelményei alapját képező 2011. évi önkormányzati célok meghatározása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
181/2010. (XII. 15.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A köztisztviselőkkel egyéni teljesítménykövetelményei alapját képező 2011. évi önkormányzati célok meghatározása” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsöd Nagyközség Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőkkel szemben a 2011. évre támasztandó teljesítménykövetelmények alapjául az alábbi célokat határozza meg:
– A polgármesteri hivatali ügyintézésben a szolgáltatói jelleg érvényesítése, és fokozottan érvényesüljenek a polgárbarát igazgatás eszközei és módszerei. Az ügyfelek teljes körű tájékoztatása és felvilágosítása, a lehetőségekhez
képest egyszerűsíteni kell az eljárásokat.
– A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény (Ket.) megfelelő szakmai színvonalú alkalmazása. A magas színvonalú
szakmai munka érdekében a köztisztviselők
továbbképzésének biztosítása.
– A felügyeleti szervek által végzett ellenőrzések és vizsgálatok, továbbá a belső ellenőrzés
megállapításai és javaslatai alapján intézkedé-
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si terv készítése és az intézkedések fokozott
végrehajtása.
– Részvétel a gazdálkodási folyamatok korszerűsítésében. Az integrált gazdálkodási és információs rendszer fokozatos, a folyamatos
működést biztosító bevezetése. Ezzel összefüggésben a gazdasági feladatok ellátásának
átszervezése.
– A feladatok ellátása során továbbra is törekedni kell az önkormányzati vagyon hatékony
hasznosítására.
– Kiemelt figyelmet kell fordítani a feladatellátás feltételeit biztosító intézményi vagyon állagának megóvására, felújítására, az intézményi bevételek beszedésére, a hátralékok csökkentésére.
– Az önkormányzati rendeletek hatályosulásának folyamatos vizsgálata, a szükséges rendeletmódosítások elkészítése.
– Az önkormányzat 2011-2014. időszakra vonatkozó gazdasági programjának kialakítása,
végrehajtásának érdekében a települési stratégiák felülvizsgálata.
– A település közbiztonságának megszilárdítása
érdekében folyamatos együttműködés a rendvédelmi és bűnüldöző szervekkel. Az együttműködések hatékonyságának és eredményességének érdekében szükséges feltételek biztosítása az önkormányzat lehetőségeihez mérten. A közterületek biztonsága érdekében
technikai eszközök – térfigyelő rendszer – bevezetése lehetőségének megvizsgálása.
– A település közterületi rendjének, tisztaságának és rendeltetésszerű használatának folyamatos biztosítása. Ezek megvalósítása érdekében a hatósági munka színvonalának javítása.
Településőr alkalmazási lehetőségének megvizsgálása, a szükséges források rendelkezésre állása esetén a településőr bevezetése.
– Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok, közparkok folyamatos gondozása és karbantartása. A közparkok funkcionális kialakítása (tervek elkészítése), a Polgármesteri Hivatal előtti
tér felújításának előkészítése. Zöldterületek
számának növelése, fásítás.
– A településszerkezeti terv módosításával kapcsolatos feladatok pontos végrehajtása, a módosítás elfogadása. A településszerkezeti terv
készítése során a lakosság igényeinek felmérése, illetve a jóváhagyott településfejlesztési
koncepció és a községet érintő jelentősebb beruházások figyelembe vétele.
– A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az önkormányzati közfoglalkoztatás átalakítása. A közfoglalkoztatáshoz szükséges
tárgyi feltételek és eszközök állapotának felmérése, új eszközök beszerzése.
– Az önkormányzattal szerződéses jogviszonyban álló közszolgáltatók tevékenységének figyelemmel kísérése, rendszeres beszámoltatása. A szolgáltatás színvonalával, minőségével
kapcsolatos lakossági igények felmérése és
szolgáltatók felé történő közvetítése a fogyasztói elégedettség javítása érdekében.

– A pályázatokkal elnyerhető hazai és európai
uniós források felhasználásában rejlő lehetőségek optimális kihasználása, a hazai és uniós
pályázatok és projektek kidolgozása. A nyertes pályázatok elszámolási és dokumentálási
rendjének betartása és ellenőrzése.
– Az éves költségvetés (koncepció, rendelet) elkészítése. Az éves költségvetés végrehajtása,
az előirányzatok pontos vezetése, az analitikák folyamatos egyeztetése. A költségvetési
beszámolók I-III. negyedéves és éves beszámolók határidőben történő elkészítése.
– Az önkormányzati intézmények működésének, gazdálkodásának folyamatos figyelemmel kísérése, ellenőrzése. Az intézmények további ösztönzése a költségkímélő, racionális
gazdálkodásra, pályázatok készítésére.
– A költséghatékony gazdálkodás, az optimális
energiafelhasználás és a környezetvédelmi
szempontok érvényesítése érdekében az önkormányzat által fenntartott ingatlanok és a
közvilágítás energetikai átvilágítása. Az önkormányzat energia beszerzésére irányuló eljárásainak lefolytatása az energetikai célú kiadások csökkentése érdekében.
– Fenntarthatósági – zöld – szempontok fokozatos érvényre juttatása az önkormányzat és intézményei beszerzései során a költségkímélő
gazdálkodás megtartása mellett.
– A belső ellenőrzési rendszer és a folyamatba
épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési
rendszer (FEUVE) hatékony működtetése.
– A helyi adóbeszedés és a gépjárműadó beszedés hatékonyságának biztosítása. Az adóbevétel terv szerinti teljesítését biztosító intézkedések előkészítése és végrehajtása. Az adóellenőrzések hatékonyságának növelése, az ellenőrzési módszerek szélesítése.
– A helyi adó elkerülés megszüntetés, valamint
az építési szabályok betartatás érdekében átfogó hatósági ellenőrzés, a jogsértő esetek felderítése, a szükséges eljárások eredményes lefolytatása.
– A hivatali működés alapdokumentumainak
(SzMSz, alapító okiratok, belső szabályozó
jellegű egyéb dokumentumok, munkaköri leírások stb.) folyamatos aktualizálása.
– Az ÁROP szervezetfejlesztési projekt eredményeinek folyamatos átültetése a gyakorlatba, a Polgármesteri Hivatalban a feladatellátás
átszervezése, munkakörök módosítása.
– Az önkormányzati intézmények alapdokumentumai megfelelőségének folyamatos figyelemmel kísérése, szükség esetén módosítása.
– Az önkormányzat saját fenntartású intézményeinek jogszerű és szabályszerű működésének biztosítása. A társulásokban működtetett
intézményekkel kapcsolatos feladatok maradéktalan ellátása.
– Az önkormányzati társulások megállapodásainak felülvizsgálata.
– Az önkormányzati intézmények és a hivatal
munkájának összehangolása.
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– Az önkormányzati média tartalmi fejlesztése.
Az önkormányzat internetes portáljának karbantartása, szolgáltatásainak bővítése. Lakossági tájékoztató szolgáltatás fejlesztése. A portál tartalmának folyamatos feltöltése, aktualizálása érdekében szerkesztőség létrehozása.
– A Polgármesteri Hivatal ésszerű, költségtakarékos gazdálkodásának biztosítása.
– A településfejlesztési stratégiák megvalósításának értékelése, megfelelő módosítása. A
stratégiákban meghatározott célok elérése érdekében a pályázati és egyéb források felkutatása és az önkormányzat teherbíráshoz mért
kihasználása.
– A társadalmi szervezetekkel és a helyi egyéni
és társas vállalkozásokkal partneri kapcsolatok és a kapcsolattartás intézményesített formájának fejlesztése. Az együttműködési és a
közművelődési megállapodások hatályosulásának vizsgálata, a tapasztalatok alapján a
megállapodások módosítása.
– A Dömsödi Cigány Kisebbségi Önkormányzattal való együttműködés lehetőségeinek
vizsgálata, együttműködési megállapodás
megkötése. A kisebbségi önkormányzat bevonása a kisebbséget is közvetlenül érintő települési stratégia kidolgozásába és végrehajtásába.
– A települési rendezvények megfelelő színvonalú megtartása, a rendezvények által képviselt
kulturális színvonal megtartása mellett legyenek alkalmasak a látogatók számának növelésére. Fel kell kutatni és igénybe kell venni ezek
megvalósításához a pályázati lehetőségeket.
A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt,
hogy intézkedjen a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2010. évi egyéni teljesítménykövetelményei meghatározásáról.
Egyben felkéri Bencze István polgármestert,
hogy a körjegyző 2011. évi teljesítménykövetelményeit – a Polgármesteri Hivatal 2011. évi
kiemelt célkitűzései alapján – állapítsa meg.
Felelős: Bencze István polgármester
Dr. Vörös Andrea körjegyző
Határidő: egyéni teljesítménykövetelmények
elkészítésére 2011. március 15.
Körjegyző teljesítményértékelésére 2011. december 31.
13./ Apaj Község megkeresése a társulásokból eredő tartozások megfizetésének feltételeiről
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
182/2010. (XII. 15.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlegi gazdasági helyzetben
nem támogatja Apaj Község Képviselő-testületének azon kérését, hogy a körjegyzőség és a
közoktatási társulások működése során keletke-
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zett, Apaj Községnek Dömsöd Nagyközséggel
szemben fennálló tartozását 3 év alatt fizesse
meg Apaj Község Önkormányzata.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a tartozás teljes összegének
megfizetésére 2010. március 31-ig ad haladékot
Apaj Község Önkormányzatának.
A képviselő-testület felhatalmazza Bencze
István polgármestert jelen határozat Apaj Község Önkormányzatával történő közlésére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
183/2010. (XII. 15.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja Apaj Község
Önkormányzatának a Dömsöd – Apaj Általános
Iskola Közoktatási Intézményfenntartói Társulás társulási megállapodásának 10.2 pontjában
meghatározott társulási normatíva megosztási
arány módosítására irányuló kezdeményezését.
A képviselő-testület felhatalmazza Bencze
István polgármestert jelen határozat Apaj Község Önkormányzatával történő közlésére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
14./ Dömsödért Alapítvány alapító okiratának módosítása, új kuratórium választása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
184/2010. (XII. 15.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat által alapított
Dömsödért Alapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
„7. Az alapítvány kezelője:
A vagyonkezelésére, a támogatások odaítélésére és az alapítvány ügyeinek intézésére 3 tagú
kuratórium működik, melynek tagjai:
– Orosz Lajosné
– Tóth Sándor
– Bődi Endre”
A képviselő-testület felhatalmazza Bencze
István polgármestert az alapító okirat módosításának aláírására és a módosításnak a Pest Megyei Bírósághoz történő benyújtására.
Felelős: Képviselő-testület,
Bencze István polgármester
Határidő: 2010. január 31.
15./ A Ráckeve és Térsége Önkormányzati
Beruházási Társulás helyettes elnökének
megválasztása, társulási megállapodás mó-

dosítása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
185/2010. (XII. 15.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi
CXXXV. törvényben biztosított jogkörében az
alábbi határozatot hozza.
A képviselő-testület a Ráckeve és Térsége
Önkormányzati Beruházási Társulás (székhelye: Dömsöd, Petőfi tér 6.) alapító szerződésének és alapító okiratának módosításával egyetért. Támogatja a társulási tanács határozatát,
mellyel a társulási tanács helyettes elnökévé
Szadai Józsefet, Ráckeve Város polgármesterét
megválasztotta.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert,
hogy a határozatról a Ráckeve és Térsége Önkormányzati Beruházási Társulás elnökét értesítse.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
16./ Vodafone bérleti szerződés ajánlat
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
186/2010. (XII. 15.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete bérbeadja a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (székhelye: 1096 Budapest,
Lechner Ödön fasor 6., cégjegyzék száma: Cg.
01-10-044159, adószáma: 11895927-2-44, levelezési címe: Vodafone Magyarország ZRt.,
1476 Budapest 100., Pf. 350) részére a Dömsöd
Széchenyi István út alatti, 1855 hrsz.-ú ingatlannak közösen kijelölt 10 m2-es részét mobiltelefon bázisállomás létesítése céljára 2012. december 31-ig. A bérleti díj a 2 évre összesen
1.200.000 Ft+ÁFA, azaz egymillió-kétszázezer
forint+ÁFA, amelyet bérlő egyösszegben fizet
meg Bérbeadónak.
Felelős: polgármester
Határidő: szerződés aláírására
2010. december 31.
17./ Könyvvizsgálatra szóló megbízás
meghosszabbítása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 8 igen, 1 nem, 0 tartózkodással meghozta a következő határozatot:
187/2010. (XII. 15.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülte 2011. január 1-jétől 2013.
december 31-ig határozott időre megbízza a
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Dr. Schmidt Géza Bt.-t (székhelye: 1115 Budapest, Etele út 44/B) az önkormányzat
költségvetéséhez kapcsolódó előterjesztések auditálásával, illetve szakvélemény adásával, Tóth János bejegyzett könyvvizsgálót
(1052 Budapest, Csalit u. 9.) az 1990. évi
LXV. tv. 92/A-92/D §§-ban meghatározott
könyvvizsgálói feladatok ellátásával. Az önkormányzat e feladatok elvégzéséért évi
577.500 Ft megbízási díjat fizet a megbízottnak.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. január 1-jétől 2013. december 31-ig.
18./ Önkormányzat vagyon- és felelősségbiztosítási szerződés megkötése
A képviselő-testület a kérdésben nem hozott döntést.
19. CSÖT-ből való kiválás kezdeményezése
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot:
188/2010. (XII. 15.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete szándékát fejezi ki arra
vonatkozóan, hogy Apaj, Áporka, Ráckeve,
Szigetbecse, Szigetcsép, Szigetszentmárton,
Szigetújfalu településekkel kezdeményezi a
Csepel-sziget és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásból történő kiválást, a települések közötti új együttműködési forma kialakítása kérdésének megvitatását.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A képviselő-testület következő munkaterv
szerinti ülésének időpontja 2011. január 19.
Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a képviselő-testület nyilvános üléseiről készült
jegyzőkönyvek, továbbá az önkormányzati
rendeletek a önkormányzati honlapon olvashatók. A jegyzőkönyvek olvasására a
Nagyközségi Könyvtárban ingyenes internetes hozzáférést biztosítunk.
A képviselő-testület nyilvános üléseinek
meghívóit a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján és az önkormányzati honlapon
tesszük közzé. Az önkormányzati rendeleteket a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján
hirdetjük ki, és az önkormányzati honlapon
is közzé tesszük.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
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Üdvözöljük Szomor Dezsõt!

Fontos, hogy ezt a falut olyan emberek irányítsák, jobbítsák, akik emberi mivoltukban hitelt érdemlőek és munkájukat tekintve becsületesek,
szorgalmasak.
Az önkormányzati törvény módosítása lehetőséget adott arra, hogy egy külsős alpolgármester is
választható legyen. Dömsöd polgármestere élt ezzel
a lehetőséggel, és Szomor Dezsőt kérte fel a tisztség
betöltésére. Ebből az alkalomból kerestem meg:
– Engedje meg, hogy szeretettel gratuláljak az alpolgármesteri tisztségéhez! Mennyire érintette váratlanul ez a felkérés?
– A felkérés engem lepett meg a legjobban, egyáltalán nem voltam felkészülve rá.

– Kérem, meséljen magáról, mutatkozzon be néhány szóban!
– 1979 óta élek Dömsödön. Talán kevesen tudják, hogy dömsödi gyökereim vannak, mivel
nagyapám itt élt és még két nagybátyám is Dömsödön született, majd utána költözött el Soltvadkertre. Így én tulajdonképpen visszatértem.
A Kertészeti Egyetemet 1971-ben végeztem el. Utána 5 évet az Óbuda MgTSz-ben dolgoztam
a Pünkösdfürdői üvegháztelepen.Egy évet tanulmányúton töltöttem az USA-ban, majd szintén
egy évet dolgoztam a budapesti Rozmaring MgTSz-ben, szintén üvegház telepen.
1978 óta vagyok önálló. Kertészként csak virágtermesztéssel foglalkoztam. Ezt a tevékenységemet 2009-ben szüntettem meg.
Már 1979-től kezdtem mezőgazdasági tevékenységet néhány magyar szürkemarha borjú
megvásárlásával. Eleinte csak hobbiként, majd egyre inkább belebonyolódtam, legfőképpen az
őshonos állatok tartásába. Jelenleg az ország legnagyobb szürkemarha állományát tartjuk, és van
mindenfajta más őshonos állatunk is.
1994 óta bérelünk nagy állami területeket Apaj térségében. Az állatállomány és azok számára
a takarmánytermelés itt van, de Dömsödön építettünk egy kis húsfeldolgozó üzemet, ahol főleg
szürkemarha szalámit állítunk elő.
Politikával nem foglalkoztam, semmilyen pártnak nem voltam és nem is leszek tagja, de jobboldali beállítottságú voltam már akkor is, amikor az „osztályidegennek” minősült. Ha netán újra
megváltozna a politikai felállás az ország vezetésében, én akkor is jobboldali szavazó maradnék.
Ugyanakkor nem gyűlölködök. (A soltvadkerti példa erről külön is meggyőzött: a baloldali polgármester és a jobboldali helyettese hosszú időn keresztül gond nélkül együtt dolgozott, mivel
mindkettő becsületes volt, és a község, majd város érdekét szolgálva nem bonyolódtak ellenségeskedésbe.)
– Véleménye szerint a falu irányításában milyen területen tud majd segíteni?
– A falu irányítását az eddigi tapasztalataim alapján jónak ítélem meg, nem tapasztalok ellenségeskedést a község vezetésében. Ezt nagyon fontosnak tartom. Úgy tűnik, nehéz idők várnak
minden önkormányzatra az elkövetkező években. Nagyon fontosnak tartom, hogy ne adósodjunk el nagyon, de hitel felvétele – ésszerű felhasználásra – elkerülhetetlennek látszik. A saját példám alapján is ez a tapasztalatom. Mindenképpen fejleszteni kell, nem lehet megállni, mert az
azonnali visszaesést jelent. Erőn felüli fejlesztésekbe azonban nem szabad bonyolódni ilyen
helyzetben.
Nekem nagy megtiszteltetés, hogy ilyen megbízást kaptam. A felkérést a képviselő-testület
egyhangúan támogatta, ezt ezúton külön szeretném megköszönni mindenkinek. Úgy gondolom,
több évtizedes folyamatos gazdaságfejlesztő tevékenységem során sok olyan tapasztalatot szereztem, amivel hasznára lehetek a község vezetésének. Minden tőlem telhető igyekezetemmel
ezen leszek.
– Munkájához, feladatai ellátásához sok sikert, a jó Isten áldását kívánom!

-V.I.-
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MINDEN KEZDET NEHÉZ…
Ugye ismerősen cseng mindanynyiónk számára ez a kifejezés. De
azt is mondhatnám, hogy a folytatás sem egyszerű!
A 2010-es helyhatósági választásokon Dömsödön annyi változás
történt, hogy a 13 képviselő helyett mindössze nyolc főből állt fel
a képviselő-testület. Tagjai kivétel
nélkül az előző ciklusban is tevékenyen vették ki részüket a falu
irányításából.
E rovat indításával arra szeretnék válaszokat kapni, miként látják a falu helyzetét, illetve miben
látják a fejlődés lehetőségeit képviselőink.

Elsőként a válaszokat Varsányi Antal alpolgármester úrtól kértem:
– Tisztelt Alpolgármester Úr! Ön hosszú évek óta aktív részese
Dömsöd közéletének. Ez alatt az idő alatt milyen változások segítették vagy nehezítették a képviselő-testület munkáját?
– A rendszerváltás óta folyamatosan veszek részt a helyi politika alakításában. Az MDF az első perctől kezdve a mellett volt, hogy a helyi ügyek
helyben dőljenek el. Kezdetben magam is ebben a pártban politizáltam, és
magam is híve voltam a községek nagyfokú önállóságának, de az állami
feladatok önkormányzatokra ruházását nem támogattam. Az előző egypártrendszerhez képest nagyfokú önállóságot adtak az önkormányzatoknak 1990-ben. Ez az önállóság azt is jelentette, hogy egy kicsit magukra is
hagyták a testületeket. Ezzel az önállósággal lehetett élni, és visszaélni is.
Dömsödön az elődöket is beleértve szerintem jól éltek az önállósággal, és
kellő elhivatottsággal képviselte a választókat a mindenkori testület.
Olyan változásról, amely nehezítette volna a munkát, nem tudok. Az évek
folyamán folyamatosan finomodott a testületek feladatrendszere. A legnagyobb változás az őszi választások előtt következett be, a testületi tagok
száma nyolc főre csökkent. Ez sokkal nagyobb felelősséget ró minden
testületi tagra.
– Mint tudjuk, az itt élő dömsödi emberek nagyon kis százaléka
rendelkezik állandó munkahellyel, állandó keresettel. Sokan segélyért kopogtatnak az Önkormányzat ajtaján.
– Szerencsére ez nincs egészen így. A dömsödiek jelentős része rendelkezik állandó munkahellyel, de kétségtelen, hogy nagyon magas a munkanélküliek száma. Ez az utóbbi időben olyan szintet ért el, hogy komolyan veszélyezteti a község mindennapi életét. Vannak családok, akik az
egyik napról a másikra próbálják megteremteni a legszükségesebb anyagiakat. Ez sokszor nem sikerül. Sajnos a közüzemi számlák befizetése
marad el általában. Ez azt eredményezi, hogy nagy összegekkel tartoznak
a vízműnek, a szemétszállítónak, a csatornaüzemeltetőnek stb., ezért
ezeknek a cégeknek a működése kerülhet veszélybe. Itt meg kell említeni,
hogy nem olyan családokról van szó, akik berendezkedtek a segélyből való megélhetésre, hanem olyanokról is, ahol egy kereső van a családban és
több gyermek. A minimálbér körüli fizetés azonban beosztás mellett sem
elegendő a megélhetésre. Sajnos az árak elérték az uniós mértéket, a jövedelmek viszont nem. Miért alakult ez így, arról van véleményem, azonban
ez egy teljes cikket is megtöltene. Sokan folyamodnak segélyért is. Ha a

gazdasági helyzet nem javul, akkor nagy problémát okozhatnak a hozzánk hasonló önkormányzatoknak a segélyezések. A szociális és az oktatási bizottság jól kézben tartja a segélyeket. Ahova kell, oda ad, de beosztva, hogy az éves keret elegendő legyen.
– A jövőben lát-e esélyt arra, hogy ez az arány megváltozik?
– A közeli jövőben jelentősen nem. Lassú folyamat lesz a munkához és
jövedelemhez jutás. Ez függ a világgazdasági válság megszűnésének ütemétől, a kormányzati lépésektől és az emberek kreativitásától is. Nagyot
változna a helyzet, ha legalább egy közepes nagyságú üzem községünket
választaná. Pillanatnyilag nincs ilyen kilátásban, de folyamatosan figyelemmel kísérjük a lehetőségeket.
– Hogyan látja falunk civil és egyéb közösségeinek életét?

– A civil szervezetek szép számmal vannak jelen községünk életében.
Sajnos az ő helyzetük sem rózsás. Például vegyük a sportegyesület helyzetét. A legszerényebb körülmények között is több millióra van szükség
egy csapat fenntartásához. A focicsapat komoly gondokkal küzd ez ügyben. Ha mérkőzésenként 100 fizető nézővel lenne több, a gondok egy része máris megoldódna. Sajnos azonban nincs még száz önzetlen szurkoló,
aki minden második vasárnap néhány száz forinttal hozzájárulna a sportegyesület fenntartásához. Ez csak egy példa volt, de a többi szervezet is
küszködik hasonló problémákkal. Az önkormányzat az ingatlanok fenntartásával, ingyenes vagy kedvezményes terembérlettel segíti ezeket a
szervezeteket. Az 1% sincs megfelelő mértékben kihasználva ezeknél a
szervezeteknél. Azon dolgozunk, hogy ezek a bizonyos adó 1%-ok minél
nagyobb mértékben kerülhessenek a civil szervezetekhez.
Vannak olyan szervezetek is, amelyek átpolitizáltsága akadályozza a
nagyobb közéleti tevékenységet, pedig így is nagyon fontos szerepet töltenek be községünk életében. Ahol lehet, támogatjuk a civil szervezetek
tevékenységét. Az egyéb közösségek nagy összetartó erőt jelentenek falunk életében. Itt szeretném megemlíteni a „Banya Klubot”, akik nélkül
szinte egyetlen rendezvény sem lenne sikeres községünkben.
– Vannak-e helyi viszonylatban kiaknázatlan lehetőségek, melyek
ebben az önkormányzati ciklusban megvalósulhatnak?
– Elsősorban a munkahelyteremtés aminek javulnia kellene. A közmunka program éppen átalakulóban van. Jelenleg is dolgozunk azon,
hogy benyújtsuk azokat a pályázatokat, amelyek lehetőséget adnak a
munkanélküli emberek foglakoztatására a községünk javára. De természetesen nem az a cél, hogy közfoglalkoztatottak legyenek sokan. Egy jelentős üzem indulása községünkben nagyot lendíthetne településünk
helyzetén. Ilyen lehet az a bizonyos holland Euroship beruházás, amely a
válság és egyéb akadályok miatt nehezen halad előre. A tévedések elkerülése végett, e vállalat sikeréhez mi csak szerény mértékben járulhatunk
hozzá, és a befektetőt semmi eszközzel nem tudjuk kényszeríteni a fejlesztés létrehozásában.
Az előrelépést ipari és mezőgazdasági vonalon lehet várni, ezzel megteremtődne esetleg a harmadik, az üdülő, vendéglátó tevékenység fellendülése is. Itt látok kiaknázatlan lehetőségeket, de ettől várni a község fellendülését botorság volna. Lehetőséget látok még az ipartestületek által
indított új szakképzési programban is. Az ún. kisipar fejlődésének ez lenne az alappillére, amely a szolgáltatások területén indíthat el fejlődést.
– Köszönöm válaszait, és az elkövetkezendő ciklusban munkájához sok sikert és kitartást kívánok!
-V.I.-
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Pályaorientáció, pályaválasztási tanácsadás a 7., 8. évfolyamon tanulók részére

A Dömsödi Általános Ipartestület és a Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás együttműködésével létrejött „Kistérségi
pályaorientáció a 7-8. évfolyamon” program keretében a Dömsödi Gróf
Széchenyi és az Apaji Arany János Általános Iskolákkal való kapcsolatfelvételt követően tájékoztatást adtunk a pályaválasztással kapcsolatban
az érintett diákoknak. Dömsöd és Apaj 112 fő hetedikes és nyolcadikos tanulóját szólítottuk meg a program keretében.
Az összevont pályaválasztási szülői értekezleten is bemutatkoztunk,
felajánlva segítségünket az ott jelenlevő szülőknek, diákoknak.
Osztályfőnöki órák keretében tájékoztattuk a diákokat a továbbtanulásról, az iskolarendszerről, a pályaválasztás fontosságáról. Szakmabemutató DVD segítségével több szakmát ismertettünk (autószerelő, asztalos,
cukrász).
Az osztályfőnöki órákat (a dömsödiek részére) az Ipartestület Székházában tartottuk meg (az apaji diákokat iskolájukban kerestük meg), ahol
egy szakmákat bemutató kiállítással vártuk a diákokat.

A programon játékos szakma TOTO kitöltését követően beszélgettünk
a szakmákról. Kisfilmet mutattunk be, melynek témája volt, hogy „Mi
lenne a Kézművesség nélkül”.
Szórólapokat osztottunk szét, melyek olyan információkat tartalmaztak, hogy hol milyen segítséghez jutnak pályaválasztással kapcsolatban.
Fő célunk volt a „kétkezi” szakmák népszerűsítése!
Műhelylátogatásokat is szerveztünk, ahol a tanulók (26 fő diák vett
részt) a szakmákat gyakorló vállalkozókkal élőben, műhelyeikben találkozhattak.
Dömsödön Bábel Viktor autószerelő mester két alkalommal mutatta be

műhelyét, tevékenységét, valamint a CBA áruházban a kereskedelmi sza-

kmákkal, míg Székely Ildikó virágboltjában a virágkötészettel ismerkedhettek meg az érdeklődő tanulók. Az utóbbinál lehetőségük volt egy kará-

csonyi asztaldísz készítésére is, melyet utána haza is vihettek.
Katona Zsóka üzletében a tanulók a
fodrászat rejtelmeibe kaptak bepillantást.
A program céljai megvalósultak, a tanulókkal való találkozások megerősítették az
Ipartestületet abban, hogy e tevékenységre
szükség van, indokolt még több tanulóval,
még többször találkozni.
A műhelylátogatások a programmal
nem értek véget, – szülői felkéréssel, segítséggel – folyamatosan szeretnénk elvinni a gyerekeket a vállalkozókhoz, hogy
minél több szakmát ismerhessenek meg.
Összefoglalva a fentieket: Tovább szeretnénk segíteni ezt a rendkívül
fontos törekvést, amit már országosan is elismernek, és megoldásokat keresnek, hogy újra szakmákat válasszanak a pályakezdő diákok.
Ismét becsülete legyen a kétkezi szakmunkának, felismerjék ennek az
életpályának, mind magán, mind gazdasági szerepét, fontosságát szűk
környezetünkben, társadalmunkban a fejlődés érdekében.
Csiszár György, Dömsödi Általános Ipartestület

A DÖMSÖDI ÁLTALÁNOS IPARTESTÜLET FELHÍVÁSA

Az Ipartestület „Őszintén magunkról” címmel egy sorozatot szeretne
elindítani a Dömsödi Hírnökben, amely a tagjait mutatná be. Tisztelettel várjuk azon tagok jelentkezését, akik őszintén beszélnének sikereikről, gondjaikról, hogyan szeretnék látni a falu életét a jövőben! Jelentkezni az
Ipartestület Székházában, illetve a 06-24-435-416 telefonszámon lehetséges.
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9. Terematlétika verseny Dömsödön

Iskolánk 9 éve rendezi meg a már hagyományosnak tekinthető vonzáskörzeti terematlétika
versenyt. A sportcsarnok megépítése tette lehetővé, hogy év mint év 300-400 gyerek mérje
össze tehetségét, tudását itt Dömsödön. Ezt a
versenyt mindig a Mikulás jegyében rendezzük
meg, hangulatos zenével, ünnepélyes bevonulással és megnyitóval. A verseny már olyan népszerű, hogy nemcsak a vonzáskörzetből, hanem
a távolabbi településekről is jönnek ide gyerekek, hogy részt vegyenek a rendezvényen.
Ezen a versenyen a felső tagozatos gyerekek
sportolnak évfolyam szinten, azonban ebben az
évben meghívásos versenyt is rendeztünk a
dömsödi és kiskunlacházi 4. osztályosoknak. A
jól megszervezett rendezvényen a dömsödi gyerekek mindig dobogós vagy dobogóközeli helyezést érnek el. Idén nyolc iskola szerepelt, de
nem mindenki érkezett teljes létszámú, 40 fős
csapattal. A mi iskolánk évfolyamonként egy
vagy két csapattal is szerepelt.
A felkészítő tanárok: 4. osztály Patonai István, 5. osztály Tóthné Porvay Zsuzsa, 6. osztály
Ambruska Margit, Tóthné Porvay Zsuzsa, 7-8.
osztály Kovács Bálintné. A verseny lebonyolításában segítették a testnevelő tanárok munkáját:
Pethesné Nyári Katalin, Ácsné Jaksa Szilvia,
Kistóthné Varga Anikó, Béczi János, Gábor Tamás, Gedeon Zsolt, Kovácsné Orsi és a szülői
munkaközösség tagjai, Bokor Zsolt. Köszönjük
a munkájukat.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani azoknak a szülőknek, akik a helyszínen szurkolnak,
és ezáltal is segítik a gyerekek és a testnevelő tanárok munkáját. Álljon itt egy nagy köszönet
azoknak a gyerekeknek, akik több héten keresztül készültek, edzettek erre a versenyre, és sikeresen helytálltak. Büszkék vagyunk Rátok!!!
Eredmények:
1999. lány csapat:
1. Dömsöd 1. csapata (Csörgő Evelin, Szüle Mercédesz, Ács Dominika, Szűcs Viktória,
Lampert Gréta, Fülöp Nikoletta)
2. Szigetszentmárton
3. Dunavarsány
4. Dömsöd 4. osztályosok (Nagy Barbara,
Ispán Lilla, Kovács Vivien, Kengyel Zsanett,
Pethes Patrícia, Csiszár Dóra, Takács Fatime)
5. Ráckeve
6. Taksony
7. Kiskunlacháza B.
8. Kiskunlacháza A.
1999. lány egyéni
2. Szüle Mercédesz, Dömsöd
1998. lány csapat
1. Kiskunlacháza
2. Taksony

3. Dömsöd 1. csapata (Pethes Vivien, Bábel
Júlia, Kovács Orsolya, Sass Nikoletta, Varga
Bea)
4. Dunavarsány
5. Dömsöd 2. csapata (Béczi Alexandra,
Madarász Petra, Fábián Fanni, Kovács Dóra, Matus Evelin)
6. Ráckeve
1997. lány csapat
1. Szigetszentmárton
2. Dunaharaszti
3. Dunavarsány
4. Dömsöd (Spisák Bettina, Lajos Alexandra, Gonda Andrea, Nagy Natália, Göllény Csilla)
5. Kiskunlacháza
6. Ráckeve
1996. lány csapat
1. Dömsöd (Vida Tünde, Ispán Krisztina,
Szabó Mercédesz, Nagy Szandra, Szabó
Evelin)
2. Taksony
3. Szigetszentmárton
4. Ráckeve
1996. lány egyéni: 2. Vida Tünde
1999. fiú csapat
1. Dunavarsány
2. Dömsöd 1. csapata (Kolompár Dániel,
Budai Levente, Vakter Bence, Vitális Péter,
Göllény Róbert)
3. Kiskunlacháza
4. Kiskunlacháza
5. Szigetszentmárton
6. Ráckeve
7. Taksony
8. Dömsöd 4. osztályosok (Ács András,
Jároli Kristóf, Budi Norbert, Bődi Gergely,
Takács Márton, Magyar Bence, Keresztes
Márk, Király Rodrigó)
9. Dömsöd 2. csapata (Bucsi György, Zsiba
Mihály, Bődi Endre, Csörgő Szabolcs)
1999. fiú egyéni: 3. Budai Levente
1998. fiú csapat
1. Szigetszentmárton
2. Dömsöd 1. csapata (Bárány Gábor,

Turcsán Pál, Simon Norbert, Sáfrán Mihály,
Fekete Attila)
3. Dunavarsány
4. Kiskunlacháza
5. Dömsöd 2. csapata (Zsákai László, Szabó Zoltán, Gábor Attila, Micsu László)
6. Ráckeve
1998. fiú egyéni: 3. Bárány Gábor
1997. fiú csapat
1. Dunaharaszti
2. Dömsöd (Alberczki Márk, Péteri Szabolcs, Fülöp Krisztián, Burján Botond, Göllény Zsombor)
3. Taksony
4. Dunavarsány
5. Szigetszentmárton
6. Ráckeve
1996. fiú csapat
1. Dömsöd 1. csapata (Molnár Zsolt, Perger Máté, Sáfrán Tamás, Sebők Dániel, Sándor László)
2. Kiskunlacháza
3. Dunavarsány
4. Dömsöd 2. csapata (Felföldi Richárd,
Mendi Tibor, Ádám Bence, Zólyomi Ádám,
Gecse Péter)
5. Ráckeve
6. Áporka
7. Dunaharaszti
8. Taksony
1997. fiú egyéni: 1. Molnár Zsolt
Külön dicséret illeti a 4. osztályos gyerekeket, akik abszolút győztesek lettek a saját korosztályukban, megelőzve a két kiskunlacházi
csapatot, és sok ötödikes gyereket is. Gratulálunk! Ezeken a versenyeken is bebizonyítják az
iskolánkban már kilenc éve működő mindennapos testnevelés eredményességét. A nehéz gazdasági helyzet ellenére is iskolánknak lehetővé
teszi az Önkormányzat ezt a nagyszerű, egészséget és testi nevelést szolgáló lehetőséget, amelyet ezúton ismét szeretnék megköszönni testnevelő tanár kollégáim, a szülők és a gyerekek
nevében.
Tóthné Porvay Zsuzsa testnevelő tanár
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Nagyszerû gyõzelmek a Mikulás hétvégén

Fantasztikus sikerekről számolhatok be a Dömsödi Kézilabda Klub Mikulást megelőző hétvégéjéről. U10-es és U11-es csapataink december 4-én és
5-én nagyszerű meccseket játszottak és szép sikereket értek el, amiket szeretnék ezúton a helyiekkel tudatni.
December 4-én U10-es csapatunk Kozármislenybe utazott egy meghívásos
Mikulás kupára. A kislányok 3. helyet értek el kitartó munkájuknak köszönhetően, szépen helyt álltak és dobogós eredménnyel zárták a kupát úgy, hogy
cserelehetőség nélkül játszották végig a napot. Mindenki erejének és tudásának legjavát hozta.

Boldogan pacsiznak a lányok az első győzelem után az ellenfél
Budajenő csapatával

Advent a Ságvári úti iskolában

A helyzettek, bal oldalon Hochmann Regina, a Dömsödi KC
átlövője a kupával

December 5-én az eggyel idősebb korosztály U11-es csapatunk utánpótlás
bajnoki mérkőzéseket játszott Dömsödön a Sportcsarnokban. Mielőtt az eredményekről beszámolnék, szeretnék köszönetet mondani Bencze István polgármester úrnak, a meghívott és ellátogatott képviselőknek és helyi vállalkozóknak, valamint a helyszínen megjelent valamennyi dömsödi sportbarátnak.
Telt ház előtt játszhattak lányaink, ami nagy öröm volt számukra, a szurkolást
pedig 2 győzelemmel hálálták meg, méghozzá nem is akármilyen győzelmekkel. Az első mérkőzést magabiztos 30:0-ás eredménnyel zárták Budajenő csapata ellen. A következő meccset pedig 10:4-es győzelemmel a nagy rivális
Érd csapata ellen. Izgultak a lánykák és mi szurkoló szülők is, mert Érd csapata ellen mindig szoros meccseket játszottunk és ez idáig 1 alkalommal sikerült
csak megvernünk őket. De most magabiztos, 6 gólos győzelmet arattak a lányok, ami eufórikus hangulatba hozott mindenkit a Sportcsarnokban. Így jelenleg csoportelsőként várják a kis kézis lányok a jövő évi folytatást.
A mérkőzések napjának estéjén kaptam egy SMS-t az edzőnktől, Balika Tímeától, mindenki Timojától, remélem, nem haragszik meg, ha ezt itt most
közzé teszem:
„Köszönök mindent, nélkületek ez nem jöhetett volna létre! Én vagyok a
legboldogabb, ha ilyen játékkal viszonozni tudjuk a türelmeteket és a segítségeteket. A fellegekben vagyok, már mindenkinek elmeséltem az eredményeket. Nagyon büszke vagyok a lányokra! Emberfeletti, amit a hétvégén tettek.”
Azt gondolom, ennél jobb végszóra nincs is szükség. Nagyon kitettek mind
a lányok, mind az edző, mind pedig a szervezők (Béczi János, Szűcs István és
felesége, Erika) azért, hogy egy ilyen szép hétvégénk legyen. Külön köszönet
a mézeskalácsokért, amikből csodás és ízletes Mikulás-ajándékokat tudtunk
készíteni valamennyi résztvevő csapat minden tagjának. Köszönet a büfét
üzemeltető Kovács Zsuzsinak és Csörgőné Melindának, valamint Ácsné Jaksa Szilviának a büfé körüli segítségéért. Név szerint nem tudnám felsorolni a
Sportcsarnokban megjelent szülőket, családtagokat, osztálytársakat, a gyerekek tanárait, de köszönjük nekik is, hogy a hétvégéjüket feláldozva velünk
szurkoltak és örültek a szép mérkőzéseknek, valamint az eredményeknek.
Hajrá Dömsöd! Hajrá Dömsödi KC!
Burján Kati

A karácsony előtti időszak a várakozásé, várakozás a Megváltó eljövetelére, a kis Jézus születésére. Ez az ADVENT.
„Az egyházi élet kezdete, a karácsony napját megelőző időszak, ami az
András napjához (nov. 30.) legközelebb eső vasárnappal kezdődik. Eredete
az V-VI. századba nyúlik vissza, s eleinte háromnapos böjttel volt összekötve. Az 1611. évi nagyszombati zsinat advent első vasárnapjától Vízkeresztig
a házasságkötést püspöki engedélyhez kötötte. Tehát az adventi időszakban
lakodalmat, táncmulatságot nem tartottak.” (Magyar Néprajzi Lexikon)

Fotó: Simon Katalin

A ma embere az Advent szó hallatán elsősorban az adventi koszorúra
asszociál, majd gondolatait továbbfűzve jut el a karácsonyi ünnepkörig.
Dömsödön december hónapban a Ságvári úti iskola rendezte az Adventi
vásárt, melyet az itt tanító pedagógusok és az itt tanuló gyermekek szülei
közösen szerveztek és bonyolítottak le.
Az időjárás szinte szövetségre lépett az alkalommal, mert a decemberhez méltó szép tiszta téli napsütésben mindent fehér takaró borított.
Az udvaron csak úgy roskadoztak az asztalok a mindenféle portékától.
Volt ott mézeskalács, ablak- és asztaldíszek, saját készítésű apró ajándéktárgyak és még mi minden! A hidegben a gőzölgő tea és a jó meleg, finom
fánk fokozta a vásár hangulatát.
A standok mögül kedvesen mosolygó anyukák, apukák kínálgatták egyegy osztály portékáit.
Az alsó és felső tagozatokból eljöttek a gyerekek, hogy részesei legyenek az adventi vásár forgatagának.
A Ságvári úti iskola udvarán minden résztvevőt áthatott a karácsonyra
való készülődés, a szeretet, kedvesség, az egymáshoz való odafordulásodafigyelés.
Jó lenne ezeket a nemes érzéseket elraktározni és időről időre alkalmazni!
-V.I.-
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Hagyományõrzés Dömsödön

Ha egy nemzet újjá akarja magát építeni, ragaszkodnia kell a hagyomány minden porszemecskéjéhez – mondta Kodály Zoltán.
Isten tudja csak hányadszor építjük magunkat
újjá ma is ebben a globalizálódó világban. Akkor
tudjuk megőrizni identitásunkat, magyar népünket, ha magyarul énekelünk, magyarul táncolunk,
s tartjuk, újjáélesztjük őseinktől ránk hagyott szokásaikat.
December 17-én iskolánk megrendezte ebben
az esztendőben is a II. Dömsödi Betlehemes Találkozót. Örömmel vettük, hogy a környékbeli iskolákból is és a mi iskolánkból is több csoport készült erre a találkozóra. Bemutatták, hogy az ő falujukban vagy községükben hogyan is készültek
az ünnepekre. Ékes beszéddel, szép énekszóval,
subába, kicsi bekecsbe, nagy csizmába öltözködve, a dédipapák kampósbotját magukkal hozva
eljátszották, hogyan indultak angyalszóra a pásztorok a kicsi Jézus látására. Gitárkísérettel, gyönyörű zenés betlehemezést adott elő a Dunavecsei
Református Kollégium csoportja.
Szívet melengető volt, ahogyan a finom énekszó, ünnepi kántálás összekovácsolta a dunavecsei
és a szigethalmi csoportot, akik szép artikulációval
mondták az eleinktől ránk hagyott ősi rigmusokat.
Ebben az esztendőben is végtelenül igazi, hiteles
volt a peregiek csapata. Aprók is, nagyobbacskák
is, Gábor bácsi, a hitoktatójuk vezetésével. Elmondták, hogy ők bizony 40 helyre is beköszönnek, betlehemeznek advent idején, ahová csak hívják őket!
Hívjuk mi is a dömsödi gyerekeket! Mert nagyon komolyan, sok-sok munkával, próbával felkészültek a 2., 3., 4. b osztályosok, a 4. a-sok, a 6.
b-sek. Ők őrzik Dömsödön a hagyományt, az ősi
szokást. Köszönet érte és elismerés minden csoportnak és felkészítő tanítójuknak.

Területi Matematika Verseny Taksonyban
2010. november 24.
3. osztály
Kudar Zsolt 3. a osztály
11. hely
(felkészítő: Varga Gézáné)
Csontos András 3. a osztály
17. hely
(felkészítő: Varga Gézáné)
Hermányi Gergely 3. c osztály 17. hely
(felkészítő: Keyha-Czeller Piroska)
4. osztály
Magyar Máté 4. c osztály
2. hely
(felkészítő: Jarosiné Szabó Ilona)
Perger Balázs 4. a osztály
9. hely
(felkészítő: Jarosiné Szabó Ilona)
Pethes Patrícia 4. b osztály
18. hely
(felkészítő: Patonai István)
7. osztály
Gonda Andrea 1. hely
8. osztály
Sáfrán Tamás 3. hely
Nagy Tímea 6. hely
Területi Népmesemondó Verseny Taksonyban
2010. november 29.
Az induló tanulók: Kolompár Petra 3. b osztály
(felkészítő: Patonai Nóra)

Édes mézes kiállítás
Ezen a napon nyitottuk meg ebben az évben is a
mézeskalács-készítő versenyre érkezett alkotásokból rendezett kiállítást. Tanító nénik, tanító bácsik,
édesanyák, nagymamák (sőt apukák) segítségével
fantasztikus mesterművek érkeztek erre az alkalomra: gyöngyös szívecskék, harangocskák, csillagok mellett szebbnél szebb adventi koszorúk készültek illatos mézeskalácsból. Hófödte házacskák, templomok, hegyoldalak fenyőfákkal, a betlehemi istálló Máriával, Józseffel, a napkeleti bölcsekkel, pásztorokkal, állatkákkal. Két kisvasút is
készült mozdonnyal, faházzal, a völgyben kis falucskával, az úton bogárhátú autóval.
Aranyérmes Édes Mézes Csoport kitüntető címet
adományoztunk azoknak a gyerekeknek, akik osztálykeretben indultak, egyben jutalmul engedélyt
kaptak egy kirándulónap megszervezésére. Így az
1. c osztály Eszter nénivel kiváló minősítést kapott –
(ők magát az OMK-t építették föl mézeskalácsból).
Aranyérmek között is kiváló
4. a oszt. Ica nénivel, 2. b oszt. Nóra nénivel, 1.
a oszt. Rózsa nénivel, 4. c oszt. Jutka nénivel
Mester fokozat
2. a oszt. Mariann nénivel és az 1. b a 6. b-vel
Bábelné Jutka néni fantasztikus munkája nyomán.
(Ő mindkét osztályt mentorálta.)
Páros kategóriában indultak a barátok, barátnők, padtársak.
Aranyérmes lett: Kreisch Beatrix és Pozsár
Zsófia, ezüstérmes lett: Keresztes Balázs – Takács
Márton – Kovács Máté, valamint Takács Fatime –
Grósz Barbara.
Egyéni kategóriában
Mester fokozat: Csiszár Dóra és anyukája,
arany fokozat: Fülöp Szilvia, Kovács Szilvia, Bátor Bianka, Balogh Barbara, Sipos Evelin, ezüst
fokozat: Sámson Nikolett, Csontos András, Varga

Iskolai versenyhírek

Kovács Gergő 4. a osztály – 1. helyezést ért el
(felkészítő: Jarosiné Szabó Ilona)
Pethes Patrícia 4. b osztály (felkészítő: Patonai
Istvánné)
Ebből az alkalomból rajzversenyt is rendeztek,
amin Csiszár Dóri 4. a osztályos tanuló 2. helyezést ért el; felkészítője: Jarosiné Szabó Ilona.
Helyi Magyar Verseny
3. osztály
Az indulók:
1. helyezett: Kudar Zsolt 3. a
2. helyezett: Liptai Melitta 3. a
3. helyezett: Lázin Loretta 3. b
Csontos András 3. a, Székely Klaudia 3. c, Pék
Bianka 3. a, Hermányi Gergő 3. c, Keller Konrád
3. b, Magyar Máté 3. c, Sass Lilla 3. c
4. osztály
Az indulók:
1. helyezett: Pethes Patrícia 4. b
2. helyezett: Sipos Evelin 4. a
3. helyezett: Ispán Lilla 4. c
Szegedi Tamás 4. c, Fekete Martina 4. c, Kovács

Anna, Vitáris Petra, Jancsó Anna, bronz fokozat:
Gazsó Bence, Fekete Richárd, Gránicz Gellért.
Felső tagozatos osztályok
Mester fokozat 5. c oszt. Attila bácsi,
6. b oszt. és 1. b oszt Nyári Kati néni és Bábelné
Jutka néni, kiváló arany fokozat: 8. b oszt. Szilvi
néni, 5. b oszt. Andi néni, 6. a oszt. Éva néni, ezüst
fokozat: 7. a oszt. Rita néni, 5. a oszt. Erzsike néni.
Páros v. csoport kategóriában
Arany fokozat: Székely Lilla – Gonda Andi,
Fülöp Brigitta – Szabó Vivien – Kincses Brigitta.
Ők a helyezésükkel, az oklevél felmutatásával
mentesülnek egy dolgozat megírása alól!
Ezüst fokozat: Fábián Fanni – Kovács Dóra
Egyéni kategóriában
Mester fokozatot kapott: Madarász Petra és
nagymamája, arany fokozatban részesült: Gonda
Dóra, Göllény Csilla.
Ők a helyezésükkel, az oklevél felmutatásával
mentesülnek egy dolgozat megírása alól!
Ezüst fokozatot kaptak: Kátai Dóra, Szakál Gábor, Doroszlay Dóra, valamint Perger Benjámin és
testvére.
Felnőtt kategóriában
Aranyérmes: Dunavecse Ref. Kollégium csapata (gyönyörű betlehemet készítettek mézeskalácsból), Banya Klub csapata, Iringó Színjátszókör,
Még 1000 év Dömsödért Egyesület és a Dömsödi
Daloskör nevében Bábelné Marika és Bábel Andrea (munkájukkal magát a dömsödi templomot
formázták meg mézeskalácsból).
Illatos volt a terem, ragyogott a gyerekek szeme. Büszkék voltak édesanyára, nagymamára,
apukára, akik ilyen csuda dolgokat segítettek nekik készíteni. Közben ügyesedett a kezük is, de
leginkább a lelkük épült, gazdagodott.
Felnőttkorukban vagy nagymamakorukban
biztosan ők is leülnek majd az unokáikkal mézeskalács díszeket készíteni advent idején.
Kívánom, hogy így legyen!
Krnájszki Istvánné szervező

Vivien 4. b, Lajos Nikolett 4. c, Vitáris Petra 4. b,
Perger Balázs 4. a, Kreisch Beatrix 4. b, Jároli
Kristóf 4. a, Kovács Gergő 4. a, Pozsár Zsófia 4. b
Helyi Matematika Verseny
3. osztály
Az indulók:
1. helyezett: Kudar Zsolt 3. a
2. helyezett: Csontos András 3. a
3. helyezett: Hermányi Gergely 3. c
Földvári Fanni 3. a, Pokornyik Gábor 3. b, Kolompár Petra 3. b, Csörgő Máté 3. b, Bebők Gabriella
3. b, Mészáros Péter 3. b, Pokornyik Krisztián 3. b,
Fábián Bianka 3. b, Magyar Máté 3. c
4. osztály
Az indulók:
1. helyezett: Pethes Patrícia 4. b
2. helyezett: Perger Balázs 4. a
3. helyezett: Magyar Bence 4. c
Szabó Nikoletta Beatrix 4. c, Cserni Krisztián 4. b,
Nagy Rajmund 4. b, Jároli Kristóf 4. a, Tolnai
Tímea 4. a, Ispán Lilla 4. c, Kovács Gergő 4. a,
Lajos Nikoletta 4. c, Borbíró Sándor 4. b, Fülöp
Viktória 4. a, Zsebők Balázs 4. c, Ács András 4. c,
Keresztes Márk 4. c, Fekete Martina 4. c, Szegedi
Tamás 4. c
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ÚJ TÁVLATOK NYÍLNAK TÉRSÉGÜNK
IDEGENFORGALMÁNAK FEJLESZTÉSÉBEN!

Örömmel adhatok tájékoztatást arról, hogy mások jó példájából tanulva és saját jövőnk érdekében példás rendben és gyorsasággal alakult meg
a TDM egyesület december 20-i, a Kék Duna Wellness Hotelben megtartott alakuló ülésén.
A Turisztikai Desztináció Menedzsment – egyesületként – az idegenforgalom területén történő összefogás intézményesített formája. Segítségével a turisztikában, az összefogás erejével számos lehetőség nyílik.
Ezek közül néhányat emelnék ki vázlatosan:
• Növelheti a térség cselekvőképességét és kompetenciáját, az egyénekét
olyan mértékben, melyre önállóan senkinek nem lenne ereje.
• Segítségével önálló arculatot nyerhet a térség, márkatermékek jöhetnek
létre. Mindezzel jó hírnévre és versenyelőnyre is szert téve.
• A közösségteremtés új teret és lendületet kap segítségével.
• Jobb érdekérvényesítés érhető el.
• Más területeken is jövedelmet generál.
A TDM segítségével megvalósítható a megfelelő turisztikai
• tervezés,
• termék és vonzerőfejlesztés,
• egységes és összehangolt marketing és kommunikáció,
• emberi erőforrás fejlesztés,
• idegenforgalmi beruházások.
Mindaz, amitől a régóta áhított idegenforgalmi fellendülést várhatjuk!
(Részletesebb tájékoztatást a TDM-ről a www.piacter-insula.hu oldalon található prezentációból kaphat az érdeklődő.)
Az alakuló ülésre több mint 100 meghívó került kiküldésre, önkormányzatoknak, vállalkozásoknak és civil szervezeteknek. Az ülésen 43
résztvevő volt, akik megfelelően reprezentálták a három fő területet. A
megjelentek többsége alapító tag lett, akik jóváhagyták Novák Pál Apaj
polgármestere által előterjesztett Alapító okiratot és megválasztották az
egyesület elnökségét. Ebben a három fő területet képviselők egyenlő
arányban, 3-3-3 fővel kerültek be. Az elnökség összetétele:
Dr. Dávid László elnök, a parlament idegenforgalmi bizottságának kültagja.
Novák Pál elnökhelyettes, Apaj polgármestere, a CSÖT elnökhelyettese.
Dr. Szánthó Györgyné elnökhelyettes, a Sophia Idegenforgalmi, Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. igazgató tulajdonosa.
Dr. Molnár Pál, a Kisdunamenti Civil Szervezetek Szövetségének
Elnöke.
Schuster János, az Apaj-Ürbőpusztai Természetvédő Vadásztársaság
elnöke.
Kreiszt László, Taksony polgármestere.
Gergőné Varga Tünde, Dunavarsány Önkormányzatának képviseletében.
Farkas Tamás, Szaktudásház Zrt. – Kék Duna Wellness Hotel képviseletében.
Szöllősi Árpád, a KORAX igazgatója.
Az egyesület nyitott és az ide vonatkozó rendelkezés értelmében minden idegenforgalomban érdekeltnek elemi érdeke az abba történő belépés. Elsősorban a közösségben rejlő lehetőségek miatt. Fontos tudni továbbá, hogy abban a térségben, ahol TDM megalakult idegenforgalmi témában pályázatot csak TDM tagja nyújthat be!
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit az egyesületbe.
A tagok közé nem csak a közvetlen idegenforgalomhoz kapcsolódó
szervezet és vállalkozás kerülhet. Az Alapító okirat elolvasható a
www.piacter-insula.hu oldalon. Ugyanitt találja meg a kedves érdeklődő a
Belépési nyilatkozatot, melyet kitöltve és megfelelően aláírva személyesen vagy postai úton továbbíthat az alábbi címekre. Sophia Utazási Iroda
2300 Ráckeve, Kossuth Lajos u. 12. vagy a Kék Duna Wellness Hotelbe
2300 Ráckeve Dömsödi u. 1. Hangsúlyoznom kell, hogy a most és később
csatlakozók jogai semmiben sem különböznek az alapító tagok jogaitól.

Az egyesület közhasznú, és már a januárban TDM szervezetek részére
meghirdetett pályázaton részt vehet. Ennek előfeltétele a sikeres bírósági
bejegyzés, és a szakmai regisztráció.
Az elnökségnek sok feladata van még a sikeres indulás érdekében. Fel
kell állítania az egyesület munkaszervezetét, információs irodáját.
Pályázati felhívás útján meg kell találnia a megfelelő vezető személyét, a
TDM managerét. Fontos kérdés a tagdíjak igazságos rendszerének
kialakítása is.
Hogyan is áll fel egy TDM szervezet?

Rajtunk fog múlni, hogyan tudunk élni a felkínált lehetőségekkel.
Dr. Szánthó Györgyné

MEGHÍVÓ!
A megújult

SAROK GYÓGYSZERTÁR
szeretettel vár mindenkit

ja nuá r 20-á n 13– 16 ó ra közöt t

ingyenes teakóstolóra és a világhírû
bolgár rózsaolajból készült
kozmetikumok bemutatójára.
Szeretettel várunk mindenkit:
a patika dolgozói és a szervezõk.
Érdeklõdni a 06-24-434-393
telefonszámon lehet.
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A Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény decemberi hírei
December hónap az ünnepre való készülés volt a művészeti iskolában.
A gyerekek nagy izgalommal készültek a karácsony megünneplésére.

Külön köszönöm a személyes példamutatást a szülőknek, akik a gyerekeket elkísérték!
Makádi tagozatunkon mind pedagógusaink, mind növendékeink aktívan részt vettek a karácsonyi megemlékezéseken, zenészeink a községi
ünnepélyen, színjátékosaink az általános iskola ünnepélyén vettek részt.
Köszönöm a felkészítő tanároknak, Bognár Gábornénak és Povázai Gyulának a szép összeállításokat.
Minden olvasónak békés, boldog új esztendőt kívánok, és szeretettel
várok mindenkit január hónapban a művészeti iskola félévi bemutatóin.
Köntös Ágnes
igazgató

Gitárosok

12-én, vasárnap tartottuk a hagyományos adventi műsorunkat. Zenész
növendékeink sok-sok karácsonyi dalt játszottak, a színjáték tanszak karácsonyi versekkel készült. Köszönöm a színvonalas műsort a növendékeinket felkészítő pedagógusoknak: Gábor Tündének, Sebestyén Gábornak,
Somos Andrásnak, Nyikes Krisztiánnak, Povázai Gyulának és Csák Péternek.
16-án a kiskunlacházi Ezüstfenyő Idősek Otthonában adtak műsort zenész tanulóink: Kátai Dorottya, Keller Konrád, Pék Bianka, Várkonyi
Petra, Várkonyi Viktória, Balogh Abigél, Kun Botond, Magyar Máté,
Tóth Ilona, Kovács Brigitta, Manger Petra, Vella Fruzsina.
Az otthon lakói nagy örömmel fogadták a gyerekeket, s velünk együtt
énekelték a karácsonyi dalokat. Szeretném megköszönni a szülőknek,
akik segítettek a gyerekek szállításában: Kátainé Editkének, Várkonyi
Lászlónak és Keller Istvánnak.
A szolfézs csoportokból a következő gyerekek szerepeltek 18-án az
OMK-ban a nyugdíjasok karácsonyán: Magyar Máté, Magyar Márk,
Brassó Evelin, Bacsó Csenge, Kátai Dorottya, Keller Konrád, Várkonyi
Petra, Várkonyi Viktória, Molnár Lili, Pék Bianka, Imre Kata, Imre Zsófi,
Kuna Réka. Növendékeink karácsonyi dalcsokrot adtak elő. Köszönöm,
hogy a nagy hó ellenére is eljöttek, hogy a nyugdíjasoknak énekeljenek.

Sakkverseny a könyvtárban

A dömsödi Nagyközségi Könyvtárban 1,5 éve
sakk-szakkör működik.
Innen merült fel az az ötlet, hogy 2011. január 29-én
(szombaton) 9 órától az érdeklődő dömsödi gyerekek
számára sakkversenyt rendezünk.
A résztvevőkön kívül mindenkit szívesen látunk,
aki szereti ezt a sportot.
Amennyiben kérdése van, az alábbi számon kereshet
minket a könyvtár nyitvatartási idejében:
06-24-519-711
A versenyre jelentkezni lehet 2011. január 24-ig.

Könyvtári nyitvatartás

A szolfézs csoport

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

Keresztyén élet
14

A jövõ programja

/ Újévi igehirdetés a Dabi Református Templomban /

„A testvéri szeretet legyen maradandó. A
vendégszeretetről meg ne feledkezzetek,
mert ezáltal egyesek – tudtukon kívül – angyalokat vendégeltek meg. Ne feledkezzetek
meg a foglyokról, mintha fogolytársaik volnátok; a gyötrődőkről, mint akik magatok is
testben vagytok. Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házasélet legyen tiszta! A paráznákat és a házasságtörőket pedig
ítéletével sújtja az Isten. Ne legyetek pénzsóvárak, érjétek be azzal, amitek van, mert ő
mondta: „Nem maradok el tőled, sem el nem
hagylak téged.” Ezért bizakodva mondjuk:
„Velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem?” Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik az Isten igéjét hirdették nektek.
Figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Különféle idegen tanításoktól ne
hagyjátok magatokat félrevezettetni. Mert
az a jó, ha kegyelemmel erősödik meg a szív,
nem pedig ételektől, mert azoknak semmi
hasznát nem veszik azok, akik velük élnek.
Van oltárunk, amelyről nincs joguk enni
azoknak, akik a sátorban szolgálnak. Mert
amely állatok vérét a főpap a szentélybe beviszi a bűnért, azoknak testét megégetik a táboron kívül. Ezért Jézus is, hogy megszentelje a népet tulajdon vére által, a kapun kívül
szenvedett. Menjünk ki tehát őhozzá a táboron kívülre, az ő gyalázatát hordozva. Mert
nincsen itt maradandó városunk, hanem az
eljövendőt keressük. Általa vigyük Isten elé a
dicsőítés áldozatát mindenkor, azaz nevéről
vallást tévő ajkaink gyümölcsét.”
/Zsidókhoz írt levél 13, 1-15./
Kedves Testvérek, mindenekelőtt szeretnék
mindenkinek áldott és boldog új esztendőt kívánni. Énekeltük az ének imádságát: „Uram a
Te Lelked ereje velünk ily jót tégyen, hogy jókedvednek esztendeje ez az új is légyen.” Áldjon meg bennünket az Úr ilyen esztendővel,
amelyben tapasztaljuk, értjük, hit által látjuk,
hogy az Úr jókedvének esztendeje rajtunk.
Kedves Testvéreim, az új év napjaiban a legtöbbet forgatott kérdés az, hogy mit hoz a jövő.
Mi fog velünk történni az előttünk lévő évben,
mit hoz a következő esztendő? Ez egy jó kérdés,
de ezt a kérdést úgy is fel lehet tenni, hogy nagy
adag hamisság maradjon mögötte. Úgy is hangozhat, hogy mi csak a sors, a gondviselés kiszolgáltatottjai vagyunk, teljesen homályos és
bizonytalan, ami történni fog, és így nincs abban semmi felelősségünk. Isten Igéje azonban
másról tanít. Kényelmes ez a magunkat kiszolgáltatottnak valló önsajnálat, de Isten Igéje mást

hirdet. Isten minket a felelősségünkre is emlékeztet, és így az is fontos kérdés, hogy mivel készülünk a jövő esztendőre, milyen programunk
van az elkövetkezendő évre.
Az, hogy az embereknek az év elején terveik
vagy fogadalmaik vannak, sok esetben nagyon
lejáratott dolog. Komolytalanság, az ember
spicces állapotban valamit megfogad, valamit
tervez a jövő évre. Viccelődik. Most azonban
nem erről van szó, hanem arról, hogy a jövőnknek Istennél levő komoly és biztos programját
hirdeti Igénk. Vizsgáljuk meg azért a jövőnek
ezt a programját a most felolvasott Ige alapján!
Lássuk a jövő alapjait Isten Igéjének tanítása
szerint; lássuk a jövőnek az útját, eszközeit; és
lássuk meg a jövőnek a célját!

1. Először is a jövő alapjáról tanulunk ebből az Igéből. A jövő alapja az, hogy nekünk
olyan Urunk van, aki nem változik, aki nincs
alávetve a változandóságnak. Ő nem alávetettje,
hanem irányítója az időnek és a változó világnak. „Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké
ugyanaz”. Isten népe ezt folyamatosan így tapasztalja. A világ persze nem ezt fogja tapasztalni. A világ Jézusban most egy megvethető, kihagyható vallásoskodó ajánlatot lát, egyszer
azonban majd minden térd meg fog előtte hajolni. Az Ő népe számára Ő mindig szeretet, mindig maradandó jóság. Akik befogadták Őt, akik
elfogadták Őt, azok számára Ő nem változik.
Valljuk, hogy Ő az Isten Báránya, valljuk, hogy
Ő Királyoknak Királya, de népe számára mindig szabadító Úr, aki gondot visel az övéiről. Ez
a mi jövőnknek az alapja. Minden változhat, de
a mi Urunk, aki megváltott bennünket a maga
népévé, nem fog változni. Ő ugyanaz marad.
Bármi megrendülhet, bármi megváltozhat az
előttünk lévő esztendőben, de Jézus Krisztus a
benne bízó lélek számára ugyanaz marad. Kérdés az, hogy mire építjük a jövőt? Mi az, amire
szeretnénk felépítkezni, gyarapodni az előttünk
lévő évben? Lehet a pénz, lehet a család, lehet a
munka, lehet az egészség, lehet a saját jellemünk, lehet a saját tehetségünk, lehet a saját
magunkban való bizalom. Hadd mondjam, ez
mind megrendülhet, és lehet, hogy nem az előttünk lévő évben, de egyszer biztos, hogy meg is
fog rendülni. A jövőnek egyetlen biztos alapja
lehet, ez pedig Jézus Krisztus, mert Ő nem változik. Halljuk meg az Ő hívását, forduljunk felé
itt az év kezdetén, és akkor biztos alapja van a
mi jövőnknek. Ez a jövő alapja.
2. Ezzel összefüggésben tanít aztán az Isten
Igéje arról, hogy mi a jövő útja. Milyen eszközöket ad nekünk Isten a jövőnk felé vezető
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utunkban? Milyen útjelző táblák, milyen vezetés
az, amely által mi biztos és áldott jövőhöz juthatunk? A maradandó, tökéletes és boldog jövőhöz. Itt részletes, pontos leírást olvashatunk.
Az első biztatás így szól: „a testvéri szeretet
legyen maradandó”. Abban a világban Isten
népe, az Ige által megszólítottak egyre beszűkülő lehetőségek között éltek. Üldöztetés alatt álltak. Itt mégis azt mondja Isten Lelke, hogy a
testvéri szeretet legyen maradandó. Ne zárkózzon be az ember, hanem élje meg közösségben a
hitét. Legyen szeretetben együtt másokkal, törekedjen erre, kérje el Istentől ezt a szeretetet, és
éljen ilyen közösségben! Ne vonuljon el a többiektől, hanem nyissa meg a szívét a másik felé!
Szolgáljon a másiknak, szeretettel viszonyuljon
hozzá. Ne azt nézze, hogy ő mit kaphat, hanem
azt nézze, mit adhat, mert a szeretet akarat arra,
hogy a másik életét gazdagítsuk, előmozdítsuk.
Ez jelenti a jövőt. Ehhez kapcsolódik az intés,
hogy „a vendégszeretetről ne feledkezzetek
meg”. Itt azt kell megértenünk, hogy abban a világban a gyülekezetek közötti kapcsolat nagyon
kényes dolog volt, mert nehéz volt értesíteni
egymást, hogy tőlünk hozzátok érkezik egy
atyafi. Az emberek gyanakodtak. Ki az, aki hitére hivatkozva támogatást kér, miért jött, befogadjam-e, adjak-e neki szállást, ételt? Azt írja itt
Isten Lelke, hogy ne feledkezzetek meg a vendégszeretetről, mert tudtotokon kívül angyalokat vendégeltek meg. Ez utalás arra, amikor Ábrahám készséggel fogadta az Isten angyalait. Az
Isten angyalai az életet hirdették neki, azt, hogy
Sárának fia fog születni, és megelevenítette Ábrahámék életét ez az Istentől küldött üzenet. Aki
bezárkózik, elzárkózik, az éppen a neki szóló
üzenetet, az áldás üzenetet is eltolja magától, elszigeteli magától. Érdemes a kényelmet kockáztatni az élet üzenetéért, áldásáért. Ugyanez
igaz a foglyok, már fogollyá lett keresztyének
vonatkozásában is. Az ő sorsukban vagy a nyomorúságban lévők sorsában is vállaljon az ember részt. Ne féljen, ne rettegjen, ne hidegüljön
meg a szeretetben, hanem figyeljen, hogy hol
segíthet! Ti is testben vagytok, mi is testben vagyunk. Mi is lehetünk abban a nyomorúságban.
Nekünk most több erőnk van. Nem azt kell nézni, hogy mi nincs, hanem azt, hogy mi van. Mivel most jelen helyzetben többet kaptunk, ezért
szolgáljunk feléjük! A jövőhöz vezető út, a jövőt
jelentő út ez a nyitottság. Nagyon befele forduló
korban élünk. Az emberek befele fordulnak.
Nem keresik a közösséget. Nagy fájdalom,
hogy a keresztyének sokszor a leginkább elzárkózók egymás iránt. Valóban, közelről látva a
másik nyomorúságát nehéz elfogadni, vállalni a
másik életét. Látni a bajait, és akkor imádkozni
meg segíteni? Egyszerűbb azt mondani, hogy mi
közöm hozzá? Mégis ez a szolgáló, Krisztust
követő nyitottság a jövőt jelentő út.
Ez után tér rá Isten Lelke arra, hogy „legyen
megbecsült a házasság mindenki előtt, és a
házasélet legyen tiszta”. A jövőt jelentő út: a
házasélet értékét elismerni és vallani. A házassá-
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got értékben tartani. Majd fölolvasom a statisztikát: a 2009-es esztendőben a dabi gyülekezetben házasságkötés nem volt. Fiataljaink itt-ott
maszatolják az életet, és sem komoly döntéseknek, sem tisztaságnak nincs nyoma az életükben. Ez sokszor a mi hozzájárulásunkkal, a mi
támogatásunkkal, a mi rohasztó toleranciánkkal
történik. Megvonjuk a vállunkat, azt mondjuk,
nem tudunk mit tenni, de Isten megítéli a házasságrontókat és a paráznákat. Megvetett a házasság a biztonságosabbnak tűnő, a kevesebb áldozatot, rizikót ígérő együttélések és próbálkozások mellett. Az Isten ezt nem fogja következmények nélkül hagyni. Az Isten ítéletet hoz. A házasságrontókat megítéli az Isten. Kérdés persze
az is, hogy már megkötött házasságok valóban
tiszták? Valóban példák? Valóban erre törekszünk? Vagy éppen mi magunk mutatjuk meg –
bár lehet, hogy házasságban élünk – hogy milyen összevisszaság és nyomorúság az, ha az
ember elkötelezte magát. Más példát és más
utat mutat itt az Istennek az Igéje. A jövő programja a házasság tisztelete. Szövetség Isten
előtt. Ez persze nem a jövő alapja! Sokan azt
mondják, hogy majd megházasodom és akkor
majd minden jó lesz. Szó sincs erről! A jövő
alapja a Jézus Krisztussal való szövetség. A házasság senkit sem fog üdvözíteni, de a jövő útja
a házasság megbecsülése. Ha megvan az alap,
ha megvan a Krisztustól tanult áldozathozatal és
szeretet, akkor van élő házasság.
Következő útmutatás: „érjétek be azzal,
amitek van! Ne legyetek pénzsóvárak!” Isten
azt mondja, hogy a mi biztonságunkat a jövőre
nézve nem a pénz fogja hozni. A pénz is eszköz,
de nem ez fogja a biztonságunkat garantálni.
Hát akkor mi? Az, hogy Isten azt ígéri, hogy
nem maradok el tőled és nem hagylak el téged.
Mennyi pénzed volt, mennyi pénzed van, menynyi pénzre vágysz és mennyi pénzt költesz ürességre? Mekkora házban laksz? Mennyi üres
szoba, hány üres hely van az autódban? Menynyi üresség! Mennyi üres időt kell valahogyan
pénzszórással eltöltened, mert egyébként nem
bírnád ki az életedet? Nagyon sokszor az ürességre ment el vagy megy el a pénz. Isten az
anyagiakban is hűséges, mégis rengeteg ember
betegedik meg abban, hogy elégedetlen volt, a
bank pénzéből él, nem tudta vagy nem tudja jól
felhasználni azt, amit kapott. Teljes lelki nyomorúságba jut, elkeseredésbe, mert hajtja a
pénzt, attól várja a biztonságot, de ha meg is
van, akkor is csak ürességre megy el. Értelmetlenül áll, értelmetlenségre van használva, értelmetlenségre lett felvéve. „Ne legyetek pénzsóvárak, érjétek be azzal, amitek van!”
„Ne feledkezzetek el vezetőitekről!” Isten
rendet ad az Ő népe között. Vannak, akiket vezetéssel bíz meg. Az üdvösség tekintetében
egyenlők vagyunk, de a feladataink tekintetében különbözőek. Tudnunk kell, észre kell vennünk, el kell fogadnunk, imádkoznunk kell
azért, hogy Istentől való vezetőink legyenek. A
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keresztyén ember nem élhet lázadásban. Így
imádkozunk a nemzet, az egyház vagy a gyülekezet vezetéséért is. Ebben az esztendőben
presbiterválasztás lesz, és egy év múlva, január
elsején áll fel az új presbitérium. Adjon az Isten
nekünk vezetőket, akik élni és szólni akarják az
Ő üzenetét, és tudjuk őket támogatni, elfogadni.
Ugyanakkor minden vezetőt: egyházit, gyülekezetit, politikait folyamatosan vizsgálnunk
kell. „Figyeljetek életük végére, és kövessétek
hitüket!” Nem lázadva, de folyamatosan figyelve őket, hogy valóban ott van-e az a hűség az ő
életükben, ami őket kiemeli, ami őket hitelesíti.
Figyelve életük végére, kövessétek hitüket!
Végül a jövőhöz vezető utat az biztosítja, ha
az ember az egészséges tanítás mellett marad.
Ne higgyen semmiféle földi vagy hamisan misztikus igeellenes tanításnak, bármennyire is tetszik, bármennyire is vonzó, bármennyire is magával ragadó, és bármilyen jól van csomagolva.
„Ne hagyjátok magatokat félrevezetni, mert
az a jó, ha kegyelemmel erősödik meg a
szív.” Itt az Isten Igéje, és az Isten Igéjének közepe Jézus Krisztus. Jézus Krisztus áldozata a
mi erőforrásunk, Ő táplál bennünket. A ma is
működő kegyelem az, hogy odamehetünk Hozzá, megvallhatjuk bűneinket, és Ő megszabadít
bennünket bűneinktől, a kárhozattól, az ürességtől. Vele élő kapcsolatban lehetünk. Ez a forrás, ezzel kell táplálkoznunk! Nem különféle rítusokkal, szokásokkal, elképzelésekkel, magunkat megnyugtató választott istentisztelettel,
beképzelt hit utakkal, hanem az Isten Igéjével.
Alázzuk meg azért magunkat újra a teremtő és
újjáteremtő Ige előtt.
Ezek tehát az útmutatások. A jövő alapja az,
hogy „Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz”. A jövő útja pedig ebbe az irányba
van.

úgy tudunk élni ebben a világban, hogy komolyan vesszük a nekünk adott idő és erő felelősségét. E célt követve tudjuk megbánhatatlan
módon kihasználni életünket. Ez a jövő biztos.
Ezt hirdeti biztos jövendőnek az Isten Igéje.
Kedves Testvéreim, valamiféleképpen tervezzük, végiggondoljuk, próbáljuk sejteni az
előttünk lévő esztendőt. Sok a félelem bennünk,
de a jövőnek biztos programja van. Válasszuk
ezt, járjunk ezen az úton, és akkor nem fogunk
csalódni. Akkor igaz lesz az, amiről itt szól Isten
Igéje: Krisztust követve, Krisztussal együtt vihetjük mindenkor – a 2011-es esztendőben is –
a dicsőítés áldozatát az Isten elé. Ámen.

3. De mi a jövő célja? Miért adja Isten ezt a
jövendőt, miért ad újra időt? Azt olvastuk:
„Nincsen itt maradandó városunk, hanem az
eljövendőt keressük.” Nekünk hitünk szerint
egy örökkévaló városban, országban van polgárjogunk. Fontos, hogy hűséggel éljünk e földi
élet dolgaival. Erre a földi életre vonatkozik
minden, amiről az előbb szó volt. Tanítás, hogyan éljünk, hogyan menjünk a jövendő útján.
Ez be lett mutatva, de nem ez a cél. A cél, a jövendő célja az Isten országába való bemenetel.
Isten azt mondja: ez az ország a világ kezdete
óta az Ő áldottai számára van elkészítve. Istennek csodálatos terve van az emberrel, és személy szerint veled és velem, ha engedünk az Ő
szavának. Ő örökkévaló célt ad, nem ideig való
célt. Az Úr Jézus felhasználta földi életét, hogy
áldozattá legyen, örök életet szerezzen nekünk.
Az örökkévaló cél az, hogy úgy járjunk az Isten
földi útján, és megérkezzünk az Isten városába.
Célunkat tekintve ebben a világban mi kívülállók vagyunk, jöttmentek, gyalázhatóak, akiket
értetlenség vesz körül. Mégis, e célt követve

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

/ Balogh László Levente /

AZ EGYETEMES

IMAHÉT ALKALMAI:

2011. január 17.
Baptista imaház
17 óra

2011. január 18.
Baptista imaház
17 óra

2011. január 19.
Dab Református Templom 17 óra
2011. január 20.
Dömsöd Gyülekezeti Ház 17 óra

2011. január 21.
Dömsöd Gyülekezeti Ház 17 óra

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
szeretett halottunk
SITNIKIEWICZ KÁZMÉRNÉ
született: Kovács Ilona
temetésén megjelentek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek el, mélységes bánatunkban osztoztak.
Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik
KATÓ LAJOSNÉ
született: Bajnóczi Eszter
temetésén részt vettek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek és fájdalmunkban velünk
éreztek.
Gyászoló család
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Dömsödi Tûzoltó Egyesület
FELHÍVÁS!

Tisztelt Dömsödi Lakosság!
Továbbra is szeretném kérni segítségüket egyesületünk múltjának
feltárásában még mindig kevés információval és tárgyi emlékkel rendelkezünk. Ebben szeretném továbbra is az önök segítségét kérni,
hogy aki rendelkezik esetleg írásos dokumentációval, régi fényképpel
vagy bármilyen tárgyi emlékkel, illetve tud bármilyen értékelhető információval szolgálni és még nem jelezte azt felém, arra kérem,
keressen meg telefonon, e-mailben vagy személyesen.
Telefonszámom: 06-70-466-7559 E-mail: domsodote@gmail.com
Megtisztelő segítségüket előre is köszönöm!
Üdvözlettel: Pongrácz József titkár

December hónap:

Ez a hónap sajnos nem telt események nélkül. Volt vízszívatásunk 3 alkalommal, lakóház tüzünk és anyagi káros balesetünk.
A hónap elején az évszakhoz képest enyhe volt az idő az amúgy is magas talajvízre még sok volt a csapadék is.
Dömsöd Tókert utcába kaptuk a hónap első riasztását. Pincében 30-40
centiméteres víz állt, amely a vegyes tüzelésű kazán égésterébe is belefolyt ez által használhatatlanná vált. A vizet Honda Zagy szivattyú segítségével eltávolítottuk.
3-án két riasztást is kaptunk a talajvíz miatt. Az első a Karcagi utcában
volt, ahol mint az előző esetnél, a pincében lévő víz a kazánt és más értékeket veszélyeztetett. Itt is a szivattyú segítségével távolítottuk el a vizet.
Még ennél az esetnél nem is végeztünk, már jött a következő, mely ismét
a Tókert utcába szólt, ahol melléképületben volt a talajvíz, amely meg is
süllyedt. Itt főként az értékmentésben kellett a segítség, mert sajnos a terület mély fekvése miatt a vizet lehetetlen elszivattyúzni.
19-én hajnali fél 5-kor kaptuk a következő riasztást Dömsöd Dunavecsei úton családi ház tetőszerkezet égett. A riasztási fokozat I-es kiemelt
volt, így a helyszínre vonult Dömsöd ÖTE 3 fővel, Ráckeve 1-es fecskendő 4 fővel és a Ráckeve vízszállító 2 fővel.
A helyszínre érve csak füst és a leolvadt hó árulkodott a tűzről. A tüzet a
padlásról, valamint a cserepek megbontásával lehetett megközelíteni. Annak hogy az ott lakók időben észlelték a tüzet, valamint a gyors beavatkozásnak is köszönhetően a tetőszerkezetre nem terjedt át a tűz. A ház mennyezetét viszont egy gerendaközben ki kellett bontani, mert végig izzott.
A tűz valószínűleg a régi ház régi és elhasználódott kéménye miatt keletkezett. Az egységek az utómunkálatok befejeztével reggel 6 óra 30 perckor vonultak be állomáshelyeikre.
21-én Dömsöd Rákóczi útra kaptunk riasztást egy árokba csúszott Suzuki személygépkocsihoz. A Ráckevei kollegákkal a helyszínre érve a
gépkocsi áramtalanítását és kivontatását végeztük el. A kocsiban személyek a megérkezésünkkor már nem voltak.
Szerencsére egyik káreset sem járt személyi sérüléssel.
Néhány adat az 2010-es év statisztikájából:
Tűzeset: 12
Műszaki mentés: 16
Gyakorlat és bemutató: 2
Vaklárma / Téves jelzés: 3
Sajnos elég sok volt az idei évben a káresetek száma, míg 2009-ben 20
eseményünk volt idén 31 és ez valószínűleg nem is fog csökkeni a szélsőséges időjárási viszonyok és a sok belvíz miatt. Ezért is kérjük anyagi támogatását az önkormányzatnak, vállalkozóknak, lakosságnak, hogy ha
kell, tudjunk menni és segíteni. A dömsödi lakosság, ha csak az adója
1%-át felajánlja, akkor az szinte az egész éves költségeinket fedezné, és
erre szeretném is kérni önöket! Következő havi cikkünkben megtalálható
lesz az erre készült formanyomtatvány!
Szeretném megköszönni a 2010-es év támogatóinak anyagi és tárgyi

eszköz adományait, amelyek a munkánk hatékonyságát javították és
remélem a 2011-es évben is támogatásukat élvezheti egyesületünk.
Támogatóink 2010-ben:
Együttműködő partnereink 2010-ben:
Dunatáj Szövetkezet
Dömsöd Nagyközség Önkormányzata
Fára Gábor és Fára Gáborné
Dömsöd Községi Vízmű
Klszák Tamás
Dömsödi Polgárőr Egyesület
Koenig-Hajós Márton és családja Dömsödi Körzeti Megbízotti Csoport
Muzs János
Ráckevei Rendőrkapitányság
Székely Tibor
Ráckevei Tűzoltóság
Szomor Dezső
Kunszentmiklósi Tűzoltóság
Vas-Biznisz
Pest Megyei Tűzoltó Szövetség Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága
További információk és képek a weboldalunkon, a
www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu-n találhatók.
Pongrácz József titkár Dömsödi Tűzoltó Egyesület
domsodote@gmail.com • www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu

Ráckevei Tűzoltóság: vonalas telefonról a 105 számon, mobiltelefonról pedig a 06-24-518-665 vagy 06-24-518-666 számokon lehet elérni.
Egyéb elérhetőségünk:
Id. Tárkányi Béla, Dömsödi Tűzoltó Egyesület Parancsnoka
Telefonszám: 06-20-383-5407

MEG HÍ VÓ

Szeretettel meghívjuk és várjuk 2011. január 14-én 14 órai kezdettel a Még 1000 év Dömsödért Egyesület Khsz. szervezésében
tartandó

CIVIL FÓRUMRA.

Helyszín: Dömsödi Általános Ipartestület különterme
A fórum megrendezése a Dömsödi Polgármesteri Hivatal által szervezett „Szervezetfejlesztés Dömsöd Nagyközség Polgármesteri Hivatalánál, korszerű informatikai folyamattámogatások alkalmazásával” című rendezvénysorozat záró eredményeként jön létre.
A találkozón megbeszélésre, közös továbbgondolkodásra várunk
minden tenniakaró: intézményvezetőt, egyházi képviselőt, társadalmi
szervezetet, vállalkozót, magánszemélyt.
Az alábbiakban számítunk az Ön aktív hozzászólására:
1. Közös, a falu életét átfogó eseménynaptár megalkotása.
Ki, hol, milyen rendezvényt tervez szervezni?
Várunk javaslatot a programok bővítéséhez!
Nem biztos, hogy ötlete elvetendő anyagi forrás hiánya miatt, hisz
más csoport, szervezet lehet tud rá megoldást javasolni.
2. Közös eszközleltár felállítása!
Kinek mije van? Ki mivel tudná a másikat kisegíteni?
Ki kire számíthatna rendezvénye lebonyolításában?

3. Új együttműködési területek keresése.
Megjelenésére feltétlenül számítunk.
Kérjük hozzon magával a téma iránt érdeklődőket.
Részvételi szándékát ha lehet igazolja vissza az alábbi címre:
koronas@invitel.hu, zsibane@invitel.hu vagy domsod@domsod.hu,
illetve az alábbi telefonszámokra.
Korona Sándor: 06-70-708-5553, Zsiba Sándorné: 06-30-684-3747,
Bencze Zoltán: 06-20-369-6412.
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DÖMSÖD NAGYKÖZSÉG POLGÁRÕRSÉG
FELHÍVÁS!

Tisztelt Dömsödi Lakosság!
Ha bármilyen bűncselekményt észlelnek
vagy tudomásuk van, ilyen cselekmény esetleges bűnelkövetőjének személyéről vagy
hollétéről, kérem jelezze valamelyik elérhetőségen vagy a Dömsödi Körzeti Megbízotti
Irodán a Körzeti Megbízottaknak
(Polgármesteri Hivatal mellett).
A telefontanú INGYENESEN és NEVE
BEMONDÁSA NÉLKÜL hívható!
Rendőrségi telefontanú: 06-80-555-111
Ráckevei Rendőrkapitányság elérhetőségei:
06-24-518-680, 06-24-518-690
Dömsödi Polgárőrség elérhetőségei:
Klszák Tamás Elnök
Telefonszám: 06-70-453-07-43
E-mail: polgarorsegdomsod@gmail.com
Megtisztelő segítségüket előre is köszönöm!
Üdvözlettel: Pongrácz József polgárőr

Kedves Dömsödi Lakosok!
Az önök segítségét szeretnénk kérni a Rendőrség és a mi munkánkhoz. Sajnos Magyarországon és községünkben is valamiért az emberek félnek tanúskodni vagy akár csak telefonon
bejelentést tenni. Itt példának említeném a lopásokat és betöréseket, ami nálunk előforduló bű-

nözési forma, de a szemtanú vagy hallgat róla,
vagy azt állítja, hogy nem is látott semmit.
A tanúskodásnak több lehetséges formája
van. Egyik, amit mindenki ismer, amikor a
szemtanút a rendőrség kihallgatja, az elmondottakat jegyzőkönyvezik, és esetleg a bíróságra is
beidézhetik.
Egy másik a TELEFONTANÚ PROGRAM.
Azoknak az állampolgároknak kínál új lehetőséget, akik információval rendelkeznek bűncselekményekről, bűnelkövetőkről, de eddig nem
kívántak a rendőrséghez fordulni, mert félnek
az elkövető vagy társai, hozzátartozó esetleges
bosszújától, vagy nem akarják vállalni a büntetőeljárásban a tanú szerepét, amely kötelezettségekkel jár. A Telefontanú Program már 2001.
január 15-e óta működik az Országos Rendőrfőkapitányságon. A program segítségével körözött személyeket fogtak, lopott autót találtak és
több nyomozás is indult a bejelentések alapján,
de számos elkövetőt is elfogott a rendőrség.
Az INGYENESEN és NEVE BEMONDÁSA NÉLKÜL hívható zöld számon (06-80-555111) 24 órában megteheti bejelentését. Reggel 8
órától este 20 óráig a rendőrség munkatársai fogadják a bejelenéseket és este 20 órától reggel 8
óráig üzenetrögzítő fogadja a hívásokat. De van
olyan módja is, amikor a tanú éppen a helyi
Körzeti Megbízottat keresi fel vagy esetleg egy

Mezõgazdasági hírek

2011. január hó
Mivel az elmúlt év decemberében nem jelent
meg írásom a helyi újságban, így engedjék meg,
hogy jó kívánsággal kezdjem.
Minden kedves olvasónak, gazdálkodónak,
kertészkedőnek eredményekben gazdag, boldog új esztendőt, jó erőt és egészséget kívánok.
Reméljük, hogy az időjárás is kedvezőbb
lesz, mint az elmúlt évben volt. Most az új év
elején érdemes visszatekinteni az elmúlt esztendő eseményeire. Sajnos el kell mondani, hogy
annyi természeti csapás nagyon régen érte a mezőgazdasági termelést, mint az elmúlt évben.
E sorok írója már sok mindent megért, de
ennyire csapadékos, viharos, árvizes, belvizes
esztendőre nem emlékszem. Dömsöd község
határának jelentős része (Korhány, Közös legelő, Dabi legelő stb.) belvízzel borított, sőt a mélyebb területeken annyira át vannak ázva, hogy
onnan még a termények egy részét sem lehetett
betakarítani és nem lehet elvégezni az őszi mélyszántásokat sem. Sajnos a termelési költségek
rendkívül nagy mértékben megnőttek, a nehéz
betakarítási munka és a terményszárítások miatt
is. A termények felvásárlási árai ugyan emelkedtek, de ez nincs arányban a költségek emelkedésével. A másik nagy probléma az, hogy az állattenyésztéssel is foglalkozóknak a takarmány-

költségei is nagyon megemelkedtek és ez a termékek (tej, hús stb.) árában nem térül meg.
Most az új év elején csak reménykedhetünk,
hogy a 2011-es év jobb, kedvezőbb időjárást
hoz, bár el kell mondanunk, hogy a belvízkárok
áthúzódnak erre az esztendőre is, mert egyrészt
nem lehetett elvégezni az őszi mélyszántásokat
és a sok belvíz miatt a talajszerkezet sem lesz
kedvező, mivel a sok víz kilúgozza a talajt, és
sokkal több talajmunkára lesz szükség, ami
több költséget is jelent.
A téli hónapokban – januárban, februárban –
a növénytermelő gazdáknak csak a gépek javítása, a tavaszi fejtrágyázáshoz szükséges műtrágya beszerzése az aktuális feladat, hogyha jön a
tavasz rendelkezésre álljanak az eszközök, a gépek és az anyagok.
A gyümölcstermeléssel és szőlőtermeléssel is
foglalkozók, – ha az időjárás megengedi – végezhetjük a fametszést és a szőlőmetszést. A
kiskertben a ház körüli gyümölcsfákat, amelyek
kiöregedtek most vágjuk ki, és lehetőleg a tuskókat, a fatuskókat is ássuk ki, mert most még
üres a kert, nem teszünk kárt a növényekben.
Ha helyükre új csemetét ültetünk, akkor mindenképpen ássuk ki a tuskókat. A kiskerti gépek, eszközök, szerszámok karbantartását, javítását is most a téli hónapokban kell elvégez-

Polgárőr ismerősének mondja el,
amit tud. Mindkettő jó, mert a
Körzeti Megbízott az információk alapján meg tudja tenni a szükséges lépéseket. A Polgárőr meg szintén tudja továbbítani
vagy a Körzeti Megbízottnak vagy a rendőrség
ügyeletének a tudtára jutott információkat. Ebben az esetben is a tanú kérésére lehet zártkörűen kezelni az adatait, így nem juthat a bűnelkövető tudomására a tanú kiléte.
Keressék bizalommal a Dömsödi Körzeti
Megbízottainkat (irodájuk a Polgármesteri Hivatal mellett) többek közt Laczó Csaba rendőr
urat. Forduljanak hozzánk bizalommal, mert a
BŰNÖZÉS VISSZASZORÍTÁSA KÖZÖS
ÉRDEKÜNK! A Dömsödi Polgárőr Egyesület
vezetőségének és tagjainak nevében is Sikerekben Gazdag Új Esztendőt Kívánok minden kedves dömsödi lakosnak!
Pongrácz József polgárőr
Dömsödi Polgárőr Egyesület
polgarorsegdomsod@gmail.com
További információk és képek a weboldalunkon, a www.polgarorsegdomsod.mlap.hu-n
találhatók.
Ha önök szeretnének nekünk segíteni!
Számlaszámunk: 51700272-10901115
Adószámunk:19177847-1-13
Köszönettel: Dömsödi Polgárőr Egyesület

nünk. A most kertészkedni kezdő fiataloknak, de
az idősebbeknek is érdemes elővenni a szakkönyveket és főként azokat az ismereteket tanulmányozni, amelyek az elmúlt évben problémákat okoztak. A növényvédő-, gyomirtó- és permetszerek területén új vegyszerek jelennek meg
és érdemes az ismereteinket felújítani, főként a
környezetkímélő szereket alkalmazzuk az új
esztendőben. Nem tudhatjuk még, hogy a 2011.
esztendő milyen időjárást hoz, most sajnos az év
elején is nagyon nagy területeket borít belvíz
községünk határában, és sajnos országszerte is.
Az őszi talajmunkákat nem lehetett elvégezni a
sok csapadék miatt, ha esetleg januárban, februárban kevesebb lenne a csapadék és a talajra rá lehet menni a gépekkel, akkor még a téli hónapokban is érdemes e munkákat, a szántást elvégezni.
Az eddig leírtakon túl is van még teendője a
téli hónapokban minden gazdálkodónak, kertészkedőnek és főként azoknak, akik állattartással is foglalkoznak. A komoly fagyok beálltával
napközben is befagyhat az állatok itatóedénye,
ezért napközben langyos vízzel öntsük fel az
itatóedényeket, vályúkat.
Minden kedves olvasónak még egyszer Boldog Új Esztendőt, jó erőt és egészséget kívánok,
mielőbbi kitavaszodást és kedvezőbb időjárást,
mint az elmúlt évben volt.
Összeállította:
Tóth István, nyugdíjas mezőgazdász
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PROG RA MOK AZ OMK-BAN

ÁLLANDÓ PROGRAMOK
Dömsöd múltjából állandó helytörténeti
kiállítás a könyvtárban Kovács László tanító úr gyűjteményéből. Nyitva tartás a
könyvtári nyitvatartási rend szerint.

ENERGIATORNA
Az egészséges életmód jegyében, szerdánként 19.00 órától.
Vezeti: Oprea Arthúr Mihály.

SZÍNJÁTSZÓ KÖR
Keddenként az Iringó Színjátszó Kör próbái 18.00 órakor.
KIÁLLÍTÁS
Óvodások és iskolások alkotásainak bemutatója az OMK előterében.

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

AUTÓVEZETŐI TANFOLYAM

Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ 2011. január havi
programjai

2011. január 8. /szombat/ 16,00 óra
Újévi hangverseny
Group’n’Swing együttes
előadásában
10 professzionális
muzsikusból álló
Group’n’Swing együttes.
Repertoárjukat túlnyomórészt a kései
„swing” korszak, valamint a szintén kiválóan
táncolható „shuffle” remekei alkotják. Számos fellépésük eredményeként az együttes
az elmúlt évek során a hazai és nemzetközi
zenei világ élvonalbéli tagjává avanzsálta
magát. Belépődíj: felnőtt: 500 Ft,
gyermek és nyugdíjas jegy: 300 Ft.
Helye: OMK nagyterem.
Mindenkit szeretettel várunk,
kezdje velünk az újévet!
2011. január 18. /kedd/ 18,00 óra
Táncbemutató a Dezső Lajos A.M.I.
rendezésében. Helye: OMK nagyterem.
2011. január 18. /csütörtök/ 14,00 óra
Kazinczy Prózamondó Verseny

K ARÁCSONYI

a Gróf Széchenyi István Általános Iskola
szervezésében. Helye: OMK nagyterem.

2011. január 21. /péntek/ 18,00 óra
Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját a Magyar Kultúra Napja alkalmából
rendezett ünnepségre
Közreműködnek:
a Dezső Lajos A.M.I. tanulói
Január 22. napja 1989 óta a magyar kultúráé.
Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon
fejezte be – „a magyar nép zivataros
századaiból” vett példákra épített költeményét a Himnuszt. Ezen nap környékén
különböző rendezvények emlékeztetnek
minket évezredes hagyományainkra,
gyökereinkre, múltunkra.
Helye: OMK nagyterem
ELŐZETES
2011. február 12. Valentin Bál
2011. február 16-17. Suli Farsang
2011. febr.19. szombat 9-12-ig. Bababörze
2011. február 24. Ovis színház
2011. február 26. Elizabeth musical /Bp-i
Terézvárosi Musical Színház előadásában/

ÜNNEPI MÛSOR

Immár tradíció, hogy a gondoskodás, odafigyelés és a szeretet jegyében minden esztendőben megrendezésre kerül Dömsödön az Idősek Karácsonya.
Az önkormányzat évről évre nagy gondot fordít erre az eseményre.
Gazdag és színes műsorban lehet része mindazoknak, akik eljönnek erre
az alkalomra.
Idén is így történt.
Mind az önkormányzat, mind pedig a konyha részéről nagy készülődés
előzte meg a programot. A művelődési ház dolgozói, mint minden évben
most is csodásan díszítették fel az OMK nagytermét. A vendégek fogadására minden készen állt. Az ünnepi műsort, a Gróf Széchenyi István Általános Iskola tanulói, a Dezső Lajos A.M.I. növendékei, a Ju és Zsu társulat
tagjai, valamint Ócsai Jutka és Vigh Levente szolgáltatta.
A rendkívül mostoha idővel dacolva nagyon sokan jöttek el, eleget téve
a kedves hívogatásnak.
Szépen megterített karácsonyi asztalok mellől nézhették végig a vendégek a színes produkciók kavalkádját.
A háttérben a kulisszák mögött tüsténkedtek a vendéglátók. Érdeklődésemre, hogy tulajdonképpen mióta is rendezik ezt a nyugdíjas karácsonyt,
készséggel válaszolgattak.
Megtudtam, hogy az első ilyen alkalom úgy 8-10 évvel ezelőtt került
megvalósításra. Ekkor Kudar Zsigmondné Marika volt a polgármester.
Ez alatt az időszak alatt indult el a Mindenki Karácsonyfája program is.
Sokan vettek részt ezeknek a rendezvényeknek a lebonyolításában, olyanok is, akik már nincsenek köztünk.
– Hegedűsné Klárika rendkívüli odaadással segített mindig, mert akik
nem tudtak eljönni, azoknak csomagokat készítettünk és ő vitte el szemé-

Fotó: Kővári Zoltán

lyesen – emlékezik vissza Tarrné Zsóka és Csengődiné Erzsike.
Eleinte nevesebb előadóművészek szórakoztatták a vendégeket, mostanra pedig már a tehetséges dömsödiek teremtenek jó hangulatot.
A vendégek közül néhányan azt is elmondták nekem, hogy évről évre
eljönnek erre a rendezvényre, mert mindig részesei lehetnek valami újnak, valami szépnek, amit a karácsonyfa alá hazavihetnek magukkal.
A magam részéről azt kívánom, hogy ez a kedves szokás még hosszúhosszú ideig sok-sok ember számára hozzon békességet, szeretetet!
-V.I.-
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Felhívás újság-elõfizetésre

Kedves Olvasóink, felhívom szíves figyelmüket, hogy 2011. január hónapban ismét lehetőség nyílik a Dömsödi Hírnök előfizetésére!
Ezt az önkormányzat főpénztárában Richter Gyulánénál tehetik meg, ügyfélfogadási
időben.
Aki már eddig is előfizető volt, az újságban
elhelyezett csekk befizetésével jelezze szándékát! Év közben sajnos nincs lehetőség új
előfizetésre, ezért azt mindenképpen január
hónapban tegyék meg!
Vass Ilona felelős szerkesztő

Dr. Tóth Éva ügyvéd 2011. február
hónapban Dömsödön megnyitja
ÜGYVÉDI IRODÁJÁT.
Együttműködési lehetőséget
kínálunk:
– partnerügyvédeknek
– ügyvédjelölteknek
– ügyvédi tevékenységet kiegészítő
szolgáltatásokra
– tárgyalóterem bérlésére
Érdeklődni: 06-20-974-97-95
06-30-200-96-13

Anya köny vi hí rek
Születtek:

Tarr Tamás – Sipos Zsuzsa
CSENGE
Kiss Gábor – Hajdú Ilona Mónika
KRISZTIÁN
Papp Zsolt – Kovács Ágnes
NOÉMI
Kiss Márton – Sipos Júlia
ZSOMBOR

Házasságot kötöttek:

Mendi Dániel – Gáspár Erika

Elhunytak:

Várkonyi Miklós László
Balkó Imréné Kiss Ilona
Kató Lajosné Bajnóczi Eszter
Laczi Bálintné Földvári Zsófia
Burján Gyula
Ispán Miklósné Horváth Ilona

92 éves
91 éves
80 éves
91 éves
48 éves
72 éves

Tûzoltóság elérhetõségei
Ha baj van!
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domsodote@gmail.com
www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu
id. Tárkányi Béla: 06-20-383-5407
Ha önök szeretnének nekünk segíteni!
Számlaszámunk: 51700272-10903818

A Magyar Korona
Gyógyszertár
nyitva tartása:
Hétfőtől péntekig:
7.30 – 18.30
Szombaton:
7.30 – 12.00

Tel.: +36-24-519-720

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

POLGÁRÕRÖK
ELÉRHETÕSÉGE

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

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

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

Állator vosi ügyelet

2011. január 8-9.
Dr. Guba Sándor
Szigetszentmárton, Bercsényi u. 8.
06-30-265-2515
2011. január 15-16.
Ifj. Dr. Fábián Miklós
Kiskunlacháza, Báthory u. 8.
06-30-951-0507
2011. január 22-23.
Dr. Nagy Zoltán
Dömsöd, Kossuth L. u. 95.
06-20-934-7625
2011. január 29-30.
Dr. Vona Viktor
Ráckeve, Kossuth L. u. 85.
06-20-926-4293

HÁZIORVOSI
RENDELÉS

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

20

XXI. évfolyam 1. szám

Mézeskalács remekmûvek

Fotó: Vass

Pozsár Zsófia

Iringó Színjátszókör, Még 1000 év
Dömsödért, Dömsödi Daloskör
nevében: Bábel Marika és Andrea

I. b és VI. b osztály
(A két osztály mentora Bábelné Jutka néni)

Nyugdíjasok karácsonya
Fotó: Kővári Zoltán

A Múltunk nyomában c. könyvtári program résztvevõi
Első sor balról jobbra: Szabó Andrea, Szűcs Viktória,
Ariel Ron Gambi, Ács Dominika, Pék Bianka,
Farkas Zsolt, Perger Balázs, Sass Viktória.
Második sor balról jobbra: Devecsai Gergő, Kun Sámuel,
Markó Sándor, Matics Gergely, Hajdu Fanni,
Madarász Petra, Hochmann Regina, Kővári Róza,
Szűcs Gergely, Perger Benjámin, Csabai Imre.

Fotó: Markóné Zöldág Ágnes

Harmadik sor balról jobbra: Kun Ábrahám, Kővári Áron,
Kun Vivien, Guba Anita, Christoph Gáborné, Bachmann
Piroska, Hajduné Horváth Jolán, Farkas Ildikó.

