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A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Békés, Boldog Új Esztendõt kívánunk
minden kedves olvasónknak!

„Adjon Isten minden jót
Ez új esztendõben:
Zsíros esõt, kövér hót,
Ez új esztendõben;

Bõ aratást, szüretet,
Egészséget, jókedvet
Ez új esztendõben!”
(népköltés)

Fotó: Fábián Ilona

Nádégetés a Dunán

MEGHÍVÓ
FALUGYÛLÉSRE

Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

2012. január 25-én
szerdán 18 órakor

az Oktatási és Művelődési Központban

FALUGYŰLÉST hív össze,

melyre meghívja a település lakosait.
A falugyűlésen a 2012. évi önkormányzati költségvetés
tervezetéről, a tervezett beruházásokról kap
tájékoztatást a lakosság.

A K T U Á L I S

Karácsony első napján verőfényes hajnalra virradtunk. Az ilyen szikrázó napsütés általában munkára inspirálja az embert, de legalábbis írásra.
Így voltam ezzel én is. Kihasználtam a szép idő adta motivációt, hogy ismét megosszam gondolataimat Önökkel, olvasókkal. Hogy miért is tartom ennyire fontosnak azt, hogy milyen hangulatban ül le az ember bármiről is írni? Nos azért, mert a jó hangulat hozza magával a pozitív gondolkodást, az útkeresést, a megoldások variációjának tárházát. Ha ez a hangulat egybeesik egy új év kezdetével, akkor az előző „magvas” megállapítás
hatványozottan igaz.
Olyan világban élünk, amikor szinte minden cselekedetünk, gondolatunk a pénz körül forog. De jó is lenne, ha nem így volna, és a pénz hatalmát megelőznék olyan értékek, mint tisztesség, barátság, szeretet, megértés, tudás és kreativitás, és még sorolhatnám! Álszent lennék, ha most azt
mondanám, hogy számomra nem fontosak az anyagiak. Igenis fontosak –
elsősorban nagyközségünk vezetőjeként mondom, hogy fontosak. Az igazi az lenne, ha egy település boldogulásának egyetlen meghatározó faktora lenne, mégpedig az ott lakó emberek alkotókedve és felkészültsége. Nagyon fontos tényezők ezek nálunk is, de vannak tőlünk független dolgok,
amelyek sajnos jelentősen befolyásolják az életminőségünket. Gondolok
itt egyszerűen a földrajzi fekvésünkre. Csodálatos környezetben terül el
Dömsöd, és ezt a lehetőséget valamikor ki is kell használnunk, de szinte
behozhatatlan hátrányban vagyunk azokkal a településekkel szemben,
amelyek Budapest vagy más nagyváros közelsége miatt odatelepülő ipar
és kereskedelem nyújtotta előnyöket élvezik. Mi soha nem álmodhatunk –
még megközelítően sem – annyi felhasználható adóról, mint amennyivel a
kistérségünk északi községei, kisvárosai rendelkeznek. Nem az irigység
beszél belőlem, nem tőlük irigylem a helyzetüket, hanem azt sajnálom,
hogy mi nem rendelkezünk hasonló lehetőségekkel. Így aztán jó háziaszszony módjára „azzal kell főznünk, amink van”. 2012-ben fokozottan kell
építkeznünk azokra az értékekre, amelyeket az előbb emlegettem, és amelyekből – hál’ Istennek – nem szenvedünk hiányt. Biztosan tudom, hogy
mi dömsödiek bírni fogunk azokkal a kihívásokkal, amelyek a következő
esztendőben elénk állnak. Fontos a pénz nekünk is, persze hogy fontos,
de még fontosabb az, hogy tiszta lélekkel, vállt vállnak vetve oldjuk meg
feladatainkat. Ehhez kívánok valamennyi Hírnök olvasónak, valamennyi
dömsödi polgárnak kitartást és erőt! Kívánom, hogy az új évet valóban
boldogságban éljék át, és minden megvalósítható álmuk teljesüljön! A
képviselő-testület tagjaival mi ehhez próbálunk segítséget nyújtani
Önöknek.
A Parlament elfogadta a köznevelési és az önkormányzati törvényt. Ennek a végleges szövegére vártunk, hogy mi is tervezni tudjuk a jövőnket.
Igazán csak a törvényekhez kapcsolódó kormányrendeletek ismeretében
tudunk majd konkrét elképzelésekkel előállni, de az már most látható,
Folytatás a következő oldalon.
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Folytatás az előző oldalról.

hogy a ciklus végéig hátralévő közel három év a
rendszerváltozás utáni időszak legnehezebbike
lesz. És most nem is az anyagiakra gondolok elsősorban, hanem azoknak a változásoknak a
nyugodt, problémamentes levezénylésére, amelyek előttünk állnak. Az országunk politikai vezetése tényleg újjáépíti életünk szinte minden
szegmensét, és ebben a változásban komoly
szerep hárul a települési önkormányzatokra is.
Sokan szkeptikusak a két fajsúlyos törvény átalakításával kapcsolatban. Én úgy gondolom,
hogy mi csak jól jöhetünk ki az egészből, mert
Dömsödön megvan az a szellemi potenciál,
amely a zökkenőmentes átalakuláshoz szükséges, és amely garantálja a megújulás pozitív minőségét!
Hatodik alkalommal vettem részt – polgármesterként – az Ipartestület éves közgyűlésén.
Köszöntőmben elmondtam azt, hogy a térség
egyetlen iparos-vállalkozó egyesületeként példaértékű munkát végeznek. Ismét felajánlottam
a segítségünket az adófizetés esetleges ütemezésében, és kifejeztem örömömet az önkormányzat és az Ipartestület vezetői között kialakult
eredményes munka-kapcsolat kialakításáért.
Az Idősek Karácsonya egyszerre meghittre
és fergetegesre sikerült. Meghitt volt, mert a sok
karácsonyi dal ezt a hangulatot közvetítette, és
fergeteges volt, mert az Iringó Színjátszókör
tagjai és a Ju és Zsu társulat tagjai előadásukban
egymást múlták felül produkciójuk színvonalában. Köszönet érte.
Befejezésül még egyszer boldog új esztendőt
kívánok mindenkinek, és hívok mindenkit a január 25.-i Falugyűlésre. Gondolkodjunk együtt
a jövőnkről!
Bencze István

KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!

jan. 18-án szerdán 14-15 óráig

ISPÁN IGNÁC
képviselő úr,
a Településfejlesztési,
Környezetvédelmi Bizottság
elnöke tart fogadóórát.
Helye: Petőfi Sándor Oktatási és
Művelődési Központ
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2011. DECEMBER

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 14-én megtartott ülésén az alábbi napirendeket tárgyalta.
A testületi ülésen jelen volt képviselők: Bencze
István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Szomor Dezső alpolgármester, Balogh László
Levente, Csikós Lászlóné, 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:
206/2011. (XII. 14.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozza meg:
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2./ Polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről
3./ Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve
4./ A köztisztviselők egyéni teljesítménykövetelményei alapját képező 2012. évi önkormányzati célok meghatározása
5./ A 2012. évi hulladékszállítási díjak meghatározása
6./ A közműves szennyvízelvezetésről és a települési folyékony hulladék kezeléséről, szállításáról és a szervezett közszolgáltatásról szóló
6/2002. (VII. 24.) rendelet módosítása
7./ Király Richárd kapitányságvezetői kinevezésének véleményezése
8./ Munkabér hitelkeret jóváhagyása
9./ Pénzeszköz átvétel a Községi Vízműtől
10./ Önkormányzati vagyonbiztosítási szerződés
megkötése
11./ Beszámoló a közmunkaprogram végrehajtásáról
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
207/2011. (XII. 14.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló
beszámolót elfogadja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
2./ A polgármester tájékoztatója 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:
208/2011. (XII. 14.) 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
Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
209/2011. (XII. 14.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2012. évi munkatervét a határozat melléklete szerint jóváhagyja.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
4./ A köztisztviselők egyéni teljesítménykövetelményei alapját képező 2012. évi önkormányzati célok meghatározása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
210/2011. (XII. 14.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A köztisztviselők egyéni
teljesítménykövetelményei alapját képező 2012.
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 2012. 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 intézkedési 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
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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 végrehajtása.
• 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 település közterületi rendjének, tisztaságának
és rendeltetésszerű használatának folyamatos
biztosítása. Ezek megvalósítása érdekében a hatósági munka színvonalának javítása. Településőrség bevezetésének megvizsgálása, a szükséges
források rendelkezésre állása esetén a településőrség megalakítása.
• Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok, közparkok folyamatos gondozása és karbantartása. A
közparkok funkcionális kialakítása (tervek elkészítése), a polgármesteri hivatal előtti tér felújításának végrehajtása pályázati támogatás esetén.
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 figyelembevétele.
• Az önkormányzat 2012. évi közmunka programjának végrehajtása. 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 szem-
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pontok érvényesítése érdekében az önkormányzat által fenntartott ingatlanok és a közvilágítás
energetikai átvilágítása. Az önkormányzat energia-beszerzésére irányuló eljárások 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 során feltárt szabálytalanságok
felszámolása, utóellenőrzések lefolytatása.
• A hivatali működés alapdokumentumainak
(SzMSz, alapító okiratok, belső szabályozó jellegű egyéb dokumentumok, munkaköri leírások
stb.) folyamatos aktualizálása.
• A helyi önkormányzatokról szóló, változásával
kapcsolatos feladatok végrehajtása, a szükséges
szervezeti átalakítások előkészítése.
• Az önkormányzati intézmények alapdokumentumai megfelelőségének folyamatos figyelemmel
kísérése, szükség esetén módosítása.
• Az egészséges ivóvízellátás érdekében a feladatellátás lehetőségeinek felülvizsgálata, a szükséges szervezeti változások előkészítése a helyben
történő gazdaságos üzemeltetés érdekében.
• Az önkormányzat tulajdonában lévő közoktatási
feladatokat szolgáló ingatlanok helyzetének felülvizsgálata, a közoktatás rendszerének átalakításával összefüggő feladatok végrehajtása.
• Az önkormányzat saját fenntartású intézményei jogszerű és szabályszerű működésének
biztosítása. A társulásokban működtetett intézményekkel kapcsolatos feladatok maradéktalan
ellátása.
• Az önkormányzati társulások megállapodásainak felülvizsgálata, a jogszabályi változásokból
adódó módosítások előkészítése.
• Az önkormányzati intézmények és a hivatal
munkájának összehangolása.
• Az önkormányzati médiák tartalmi fejlesztése.
Az önkormányzat internetes portáljának karbantartása, szolgáltatásainak bővítése. Lakossági tájékoztató szolgáltatás fejlesztése. A Dömsödi
Hírnök önkormányzati havilap színvonalának további növelése.
• A polgármesteri hivatal és valamennyi önkormányzati intézmény 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 önkormányzati 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 Dömsöd 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
2012. évi egyéni teljesítménykövetelményei meghatározásáról.
Egyben felkéri Bencze István polgármestert,
hogy a körjegyző 2012. évi teljesítménykövetelményeit – a polgármesteri hivatal 2012. évi kiemelt célkitűzései alapján – állapítsa meg.
Felelős: Bencze István polgármester;
dr. Bencze Zoltán körjegyző
Határidő:
Egyéni teljesítménykövetelmények elkészítésére 2012. március 15.
Körjegyző teljesítményértékelésére 2012. december 31.
5./ A 2012. évi hulladékszállítási díjak meghatározása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és
2 tartózkodással megalkotta a következő rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2011. (XII. 19.) rendelete
a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló
5/2011. (II. 17.) rendelet módosításáról
A rendelet kihirdetve: 2011. december 19. napján.
A rendelet hatályos: 2012. január 1. napjától.
6./ 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 6 igen, 0 nem szavazattal és
2 tartózkodással megalkotta a következő rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2011. (XII. 19.) rendelete
a közműves szennyvízelvezetésről és a települési folyékony hulladék kezeléséről, szállításáról
és a szervezett közszolgáltatásról szóló 6/2002.
(VII. 24.) rendelet módosításáról
A rendelet kihirdetve: 2011. december 19. napján.
A rendelet hatályos: 2012. január 1. napjától.
7./ Király Richárd kapitányságvezetői kinevezésének véleményezése
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
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A képviselő-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
211/2011. (XII. 14.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pest Megyei Rendőr-Főkapitányság
Vezetőjének megkeresése alapján a következő határozatot hozza.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Király Richárd rendőr alezredesnek a
Ráckevei Rendőrkapitányság kapitányságvezetői
beosztásba történő kinevezésével egyetért.
A képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy a határozatot a Pest Megyei Rendőr-Főkapitányság Vezetőjével közölje.
Felelős: képviselő-testület,
Bencze István polgármester
Határidő: azonnal;
a határozat közlése 2011. dec. 31-ig
8./ Munkabér hitelkeret jóváhagyása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
212/2011. (XII. 14.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközség Önkormányzat maximum 20.000.000 Ft összegű munkabérhitel felvételéről döntött (havi igénybevétellel).
A hitel futamidejét 2012. január 1-jétől 2012.
május 31-ig határozza meg.
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra,
hogy a hitelt és járulékait beépíti a költségvetésébe, és hozzájárul az állami normatív hozzájárulás,
az átengedett adóbevételek, helyi adóbevételek, illetékbevételek és a további egyéb saját bevételek
(a továbbiakban Önkormányzati Bevételek) engedményezéséhez, és tudomásul veszi, hogy az

Önkormányzati Bevételek összegét az OTP Bank
Nyrt. a munkabér hitel törlesztésére fordítja.
Önkormányzat kötelezettséget vállal jelen öszszegű munkabérhitelre kölcsönszerződés megkötésére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a fenti hitelre vonatkozóan
az OTP Bank Nyrt.-nél eljárjon, az ügylet egyéb
feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződést aláírja az önkormányzat képviseletében.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
9./ Pénzeszközátvétel a Községi Vízműtől
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
213/2011. (XII. 14.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli, hogy a Községi Vízmű gazdálkodó 6.000.000 Ft-ot adjon át ideiglenesen az
önkormányzat részére az ivóvízminőség-javító
programmal kapcsolatos számlák kifizetéséhez.
Az átvett pénzeszközt az ivóvízminőség-javító
program támogatási összegének lehívását követően a Községi Vízmű részére vissza kell adni.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a
pénzeszköz-átadás költségvetési rendeleten való
átvezetéséről gondoskodjon.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
10./ Önkormányzati vagyonbiztosítás
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:

T Á J É KOZ TA T Ó

hulladékszállítási díj fizetéssel kapcsolatban

Az elmúlt hetekben felmerült problémák és
félreértések a hulladékszállítási közszolgáltatással és a díjfizetési kötelezettséggel kapcsolatban több kérdés tisztázását igénylik.
Elsőként tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot,
hogy tévesen láttak napvilágot olyan hírek,
amely szerint az önkormányzat felmondta
volna a meglévő szerződését a szolgáltató
Bio-Pannónia Kft.-vel, vagyis 2012-ben is a
cég végzi a hulladékszállítást községünkben.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete a vele társult 11 környékbeli
önkormányzattal együttműködve fogadta el
5/2011. (II. 17.) rendeletét a köztisztaságról
és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás
kötelező igénybevételéről. A rendelet újraszabályozta – többek között – a díjfizetésre és
az az alóli mentesítésre vonatkozó rendelkezéseket is.
Alapesetben a díjfizetési kötelezettség – tekintettel arra, hogy a jogszabályok szerint kötelezően igénybe veendő közszolgáltatásról
van szó – valamennyi ingatlantulajdonost ter-

heli. A használaton kívüli lakóingatlanok tulajdonosait a polgármester legfeljebb egy évre
mentesítheti a díjfizetés alól. Ebbe azon ingatlanok tartoznak, amelyeket tulajdonosaik időlegesen vagy véglegesen nem használnak.
Fontos azonban, hogy ezen ingatlanok esetében az alapdíj megfizetése alól a tulajdonos
nem mentesül, mivel számára a szolgáltatás
folyamatosan rendelkezésre áll, valamint még
ezen ingatlanok kötelező rendben tartásából
eredően is hulladék keletkezik, amit időszakonként a szolgáltató elszállít (pl. zöldhulladékgyűjtés esetén).
A mentesítés iránt kérelmeket a polgármesteri hivatalban kell benyújtani. Mentesítés a
tárgyévben egy alkalommal kérhető.
A mentesítési időszak lejártától számított
15 napon belül az ingatlan tulajdonosa az ingatlan használaton kívüliségének bizonyítása
céljából köteles valamennyi a mentesítési időszakra szóló közüzemi számlájának másolatát
vagy a közszolgáltató által kiállított igazolást
a polgármesteri hivatalban utólag bemutatni.

214/2011. (XII. 14.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi vagyon- és
felelősségbiztosítási szerződése tárgyában beérkezett pályázatok közül a Groupama Garancia Biztosító ZRt. II-es számú ajánlatát fogadja el, amelynek az éves díja 903.251 Ft.
A képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a biztosítási szerződés megkötésére.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
11./ Közmunkaprogram beszámoló
A képviselő-testület a napirendi pont keretében
döntést nem hozott.
A képviselő-testület következő munkaterv szerinti ülésének időpontja 2012. január 18.
Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a képviselőtestület nyilvános üléseiről készült jegyzőkönyvek, továbbá az önkormányzati rendeletek a
www.domsod.hu önkormányzati honlapon olvashatók. A jegyzőkönyvek olvasására a Nagyközségi
Könyvtárban ingyenes internetes hozzáférést biztosítunk.
A képviselő-testület nyilvános üléseinek meghívóit a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján és az
önkormányzati honlapon tesszük közzé. Az önkormányzati rendeleteket a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján hirdetjük ki, és az önkormányzati
honlapon is közzé tesszük.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete

Ha ezen kötelezettségének nem tesz eleget,
vagy a számlák alapján az ingatlan használaton kívülisége nem igazolható, úgy a teljes
mentesség visszavonásra kerül, és a meg nem
fizetett ürítési díjat az ingatlantulajdonos köteles utólag megfizetni.
A dömsödi állandó lakosok körében a
tárgyévet megelőző év december 31. napjáig
70. életévüket betöltő, önálló háztartásukban
egyedülálló személyek a köztisztasági szolgáltatás díjából 50%-os kedvezményt kapnak.
Továbbá a 70. életévüket betöltő egyedülálló
személyek ha használaton kívüli ingatlannal
rendelkeznek, akkor az alapdíj megfizetése
alól is mentesülnek ezen ingatlan vonatkozásában.
A szociálisan rászoruló személyek számára
még egy további lehetőséget biztosít a helyi
rendelet. A képviselő-testület Népjóléti Bizottsága a lakásfenntartási támogatásra vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával –
olyan magánszemélyek esetében, akik jövedelmük, vagyoni helyzetük miatt a szemétszállítási díjat megfizetni nem tudják, a díjfizetési kötelezettséget környezettanulmány elvégzését követően átvállalhatja, illetve az átvállalásra irányuló kérelmet elutasíthatja.
Polgármesteri Hivatal
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Mit végeztünk 2011-ben?
Beszámoló a karbantartó csoport és a közfoglalkoztatottak által
végzett munkáról 2011. évben

Az év folyamán
az állandó munkások száma 8 fő
volt. Közmunkások március 1-jétől vesznek részt a
munkában. Öszszesen 6 fő 8 órás
dolgozott a településgazdálkodás
karbantartó részlegén.
Ezenkívül átlag 35-40 fő 4 órás, főleg szakma nélküli segédmunkás dolgozott csoportunknál október 31-ig.
Áprilistól szeptemberig két fő közmunkaszervező segítette munkánkat nagy megelégedésre.
Folyamatosan volt még büntetést „ledolgozó” munkatársunk, akik közül többen
rendkívül becsületesen végezték munkájukat, de többeket hat ökörrel sem lehet a munkához odahúzni.
Ezenkívül a CSÖSZ szervezésében parlagfűirtó kaszás (10 fő) végzett településünkön munkát. 6 órás időbeosztásban két hónapig.
Októberben 2 hónapra 8 órás munkaidőben 4 fő lehetőséget kaptunk a munkaügyi
központtól. Ez rendkívüli segítség volt számunkra, hiszen három állandó munkásunk
hosszantartó betegsége miatt pótolni tudtuk a
kiesőket.
Ezenkívül 69 fő 4 órás munkás alkalmazását tette lehetővé egy hónapra a ráckevei
munkaügyi központ.
Ők 28500 Ft nettó bért kaptak, amely megegyezik a segély mértékével.
Ezen idő alatt elvégezték a nagy mennyiségű levél eltakarítását a Széchenyi úti iskola
elől és az udvaráról, az OMK elől, a Petőfi
térről, a focipályáról és a hivatal előtti térről,
valamint a dabi szobor környékéről. Megtisztították a halastavi utat a nagy mennyiségű odahordott szeméttől. Letakarították az
összefirkált dabi buszmegállót.
Ha sorba vesszük, januártól a következő
munkák készültek el.
Nádvágás az új csatornán és a Duna hajóállomási részén. (Veszélyes) Faágak levágása
a Szabadság úton, a Duna parton, a Dunavecsei és a Dabi-szigeti úton.
A Kajak-tanyában belső felújítás.
Bérlakások állagmegóvása, javítása. Kunszentmiklósi úti bérlakás külső vakolása,
Szabadság út 80. belső felújítás, Kossuth út
bérlakás tetőjavítás.

Önkormányzati intézményeknél javítások.
Petőfi szüleinek háza belső vakolás, padlózás, meszelés, mázolás, csempézés, járólapozás, tégla lerakása. Hivatal épületének külső
tatarozása. Hajós-kastély tetőjavítás, beázások megszüntetése. Bútorok, használaton kívüli eszközök eladása, belső takarítás. Piac
téri iskola csatornajavítás. Strand ledőlt kerítés újrarakása. Kék-Duna vendéglő melletti
melléképület bontása, anyagok szállítása,
előkészítése újrahasznosításra.
Útjavítások: Dózsa György út eleje járda,
díszkút környékének kialakítása, Kossuth úton
rövid járdaszakasz felújítása. A járdalapokat
(kb. 400 db) a kőműves brigád maga készítette.
Kátyúzás: Széchenyi, Árpád út, Gesztenye
sor és Dabi-szigeti úton volt. Ezenkívül a
többi úton is volt szükség egy-egy kátyú
megszüntetésére.
Ezenkívül készítettünk három vízóraaknát,
kb. tíz aknafedelet. Elkészült a hivatal udvarában egy korszerűbb WC.
Felújításra került a József Attila utcai orvosi lakás. Felújítottuk a dabi buszmegálló
hirdetőtábláját.
A lakosság felé négy épület életveszélyének elhárítását végeztük. Betömedékeltünk
egy második világháborús óvóhelyet.
Javításokat, kisebb felújításokat végeztünk
a művészeti iskolában.
Tisztasági meszelést végeztünk a dabi
óvodában és az iskolákban.
Festés történt a Dózsa Gy. úti óvoda 4 csoportszobájában és a vizesblokkokban.
Tisztasági meszelést végeztünk a konyhán.
Külső szervek felé is adtunk segítséget.
Így a „Még 1000 év Dömsödért” Egyesületnek, amely koordinálja a Gyerekház Alapítvány épületének felújítási munkáját. Közmunkásokkal segítettünk a bontásban, a vízszerelésben, a külső színezésben és a hőszigetelés felszerelésében.
A dabi templomban is végeztünk meszelést.
Lebontottuk az óvoda külső főtés csővezetékét és az OMK olajellátó rendszerét, amelyek szükségtelenné váltak már évekkel ezelőtt. Az anyagokat előkészítettük további
felhasználásra.
Felállítottuk a pályázaton nyert táblákat (4 db).
Ezenkívül végeztük az intézményekben a
napi javítási, karbantartási munkákat. A község közterületeit karbantartottuk, a utcai táblákat, egyéb utcabútorokat igyekeztünk javítani, megmenteni.
Folyamatosan fűnyírást végeztünk a sportpályán és öt közparkban, kb. 5 hektár. A köz-

területek takarítását is végeztük, elsősorban
közmunkásokkal. Itt az eredménnyel magam
sem vagyok teljesen elégedett, azonban akkor
látszik igazán, hogy mégis ér valamit ez a
munka is, amikor nincs dolgozó, aki ezt a
munkát végezze. Tehát a hiány látszik igazán.
Ezenkívül három hónapon keresztül üzemeltettük a strandfürdőt, csak közmunkással.
Üzemeltettük a piacot csak közmunkással.
Meg kell jegyeznem, a bérek a következőképpen alakultak a közmunkások esetében.
Bruttó szeptemberig: 4 órás 39000 Ft/hó ~
6 órás 48000 Ft/hó
8 órás 78000 Ft/hó
Szakmunkás:
4 órás 47000 Ft/hó
8 órás 94000 Ft/hó
Szeptembertől:
4 órás 28500 Ft/hó
8 órás 59000 Ft/hó
Szakmunkás:
8 órás 78000 Ft/hó
Segítséget nyújtottunk a közrend fenntartásában: befogott kutyák etetésében (hét végén is). Az elkobzott anyagokat tároltuk,
szállítottuk, kezeltük.
Az egészségügynek is segítséget nyújtottunk. Augusztus óta a Seat gk.-val a laborba
szállítjuk a vér- és egyéb mintákat. Apajról
is! Segítséget nyújtottunk a tüdőszűrőgép
szét- és összeszerelésében, a leletek szállításában, plakátozásban.
Közmunkások részt vettek az intézmények
működtetésében. Két fő kézbesítőként, főkonyhai kisegítőként dolgozott nyolc órában.
Ezenkívül négy órás munkaidőben, különböző beosztásokban dolgoztak az iskolában, az
óvodában, a konyhán, sportcsarnokban,
könyvtárban. Segítő dolgozókat adtunk a
sportegyesületnek is. Az adminisztrációt
szintén közmunkásokkal végeztük.
Voltak a községünkben, akik különböző
módon segítették munkánkat, pl: big-bak
zsákokkal vagy gépkölcsönadással, esetleg
kisebb munkák soron kívüli elvégzésével.
Nekik köszönet érte!
Volt néhány olyan eset, amikor kifejezetten akadályozták munkánkat, esetleg megrongálták eszközeinket. Ilyenkor értetlenül
álltunk e jelenség előtt, de miután elhárítottuk az akadályokat, folytattuk a munkát.
Csak a legfontosabb munkákról számoltam be a teljesség igénye nélkül.
Kérem, a 2012-es évben is segítsék munkánkat, hívják fel figyelmünket ha hibát észlelnek, viszont kérem türelmüket ha a nagyobb problémák megoldására valamennyi
időt várni kell.
Közreadta: Varsányi Antal,
a karbantartó részleg vezetője
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Mérleg, visszatekintés, célok és tervek
– Beszélgetés Bencze István polgármester úrral –

Az elmúlt év számos meg nem oldott
feladatot, kihívást tartogatott mindanynyiónk számára. Ezek felvállalását,
megoldását más és más emberek különböző elhivatottsággal, legjobb tudásuk
szerint végezték. A legfelelősségteljesebb döntések azonban mindig az adott
társadalmi munka-, illetve egyéb szervezeti egység vezetőjének vállát terhelik. Ezért azt gondolom, hogy segítenünk kell egymást életünk minden egyes
területén, öröklött értékeinket vigyázni
és továbbadni az újabb generációknak.

– A 2011-es esztendőből már csak néhány óra van hátra. Ilyenkor szokásos
visszapillantani a mögöttünk hagyott
évre, valamiféle mérleg megvonásával,
ezért kerestem fel Bencze István polgármester urat. Legelőször is a közérzetéről kérdezném, hogy érzi magát, és most
elsősorban az egészségére gondolok!
– Köszönöm kérdését, jól vagyok. Heti
két alkalommal a reumatológiára járok kezelésre és tornára, ugyanis a bal vállamban
„bekötött” egy izom. Alkalomról alkalomra nagyon szépen javul. Hála Istennek az
epekő műtét után fizikálisan összeszedtem
magam, és ma már csak arra kell vigyáznom, hogy ne hízzam túl magam. Szükségem is van a jó kondícióra.
– A jó kondíció magyarázatára majd
még visszatérek, most azt szeretném
kérdezni, ha 2011-re gondol, akkor mi
jut először eszébe?
– Először? A kemény munka. Igen, először ez „ugrik” be.
– Kifejtené ezt egy kicsit bővebben?
– Aki figyelemmel kíséri munkánkat, az
tudja, hogy az önkormányzatok nagyon
nehéz évet zártak. Az elmúlt tíz évben a
feladataink folyamatosan bővültek úgy,
hogy az erre szánt forrás egyre szűkült.
Ehhez párosult az adófizetési morál jelentős romlása és a gazdasági válság bennünket érintő szelete. Ilyen körülmények között kellett a képviselő-testületnek megvizsgálnia, hogy milyen intézkedésekre
van szükség a fizetőképesség fenntartásához, az intézmények problémamentes működtetéséhez. Itt utalnék vissza a kemény
munkára, ugyanis a képviselő-testület, a
hivatali munkatársak, az intézményveze-

tők és dolgozók összehangolt munkája
nélkül ma főhetne a fejünk, hogy mi lesz
velünk?! Az a racionalizálási program,
amelyet közösen valósítottunk meg – a jelentős állami segítséggel együtt – azt eredményezte, hogy a sok önkormányzatot
meglegyintő csőd szele bennünket nem is
érintett.

– Ez tényleg tisztelendő és becsülendő
eredmény, de az emberben bujkál a kisördög és megkérdezem, mi volt a fejlesztésekkel az elmúlt évben?
– Jogos a kérdés. Erre mondtam én azt,
hogy a fejlesztések, a beruházások oldaláról nem leszek büszke a 2011-es évre. A
2013-ig tartó uniós intervallumban a pályázatok nagy része beszűkült. Ami bennünket érdekelt volna, azok az útpályázatok, ilyenek nem voltak. A képviselő-testület már a költségvetés összeállításakor eldöntötte, hogy újabb beruházási hitelt csak
az iskola felújítására veszünk fel, de ilyen
pályázatot sem írtak ki. Azért rengeteg
olyan dolgot elvégeztünk, amely a
településfenntartás szerves részei, és amelyek ugyan nem látványosak, de az érintettek számára hangulatjavítást jelentenek.
Ami azért meghatározó a jövővel kapcsolatban, hogy előkészítettünk két kiemelt
beruházást. Egyrészt az RSD projekt részeként a parti sáv csatornázását – másik tizenhárom településsel együtt –, másrészt
az ivóvíz minőségjavító pályázatunk első
fordulós sikere után dolgozunk a beruházás
végleges sikeréért, a megvalósításáért. Biztos vagyok abban, hogy megnyerjük azt az
összeget, amely az egyébként is jó vizünk
további minőségjavításához vezet, és ezt a
jó minőséget a következő évtizedekben is a
dömsödi polgárok élvezhetik majd.
– Ha már az ivóvíznél tartunk, akkor
mi a véleménye a most elfogadott víziközmű-szolgáltatást meghatározó törvényről? Mennyiben érint ez bennünket?
– Mi a véleményem? Éveken keresztül
hangsúlyoztam, hogy mindent meg kell
tennünk azért, hogy a saját kezelésünkben
maradjon az ivóvíz-szolgáltatás. Ezt továbbra is fenntartom, és a következő hetek
egyik feladata az lesz, hogy a törvény tanulmányozása után meg kell keresnünk a
számunkra legelőnyösebb átalakulást. A
régi módon nem üzemeltethetjük a vízmű-

vet, mert csak olyan cégek kapnak akkreditációt, amelyek legalább százötvenezer
rákötési ponttal rendelkeznek. Nekünk
majd úgy kell csatlakoznunk valamelyik
erre szakosodott önkormányzatok által
alapított kft.-hez vagy zrt.-hez, hogy teljesüljenek azok a feltételek, amelyek számunkra a legelőnyösebb működtetést biztosítják.
– Polgármester úr említette a jó kondíció fontosságát. Mire értette ezt? Esetleg a jövő évi teendők, megoldandó feladatok nagysága kapcsán?
– Igen, elsősorban erre gondoltam.
2012-ben és a következő években mindenkinek – a polgármestertől az intézménygondnokig – a maximális erőkifejtésére
lesz szükségünk ahhoz, hogy feladatainknak a kívánalmaknak megfelelően eleget
tegyünk. Talán nagy szavaknak tűnnek, de
úgy gondolom, történelmi változások részesei vagyunk. A rendszerváltozás második, vagy új fázisa most kezdődik igazán.
Azt már a saját bőrünkön éreztük, hogy az
önkormányzati rendszer már nem úgy működik, ahogy a kigondolói valamikor eltervezték, és csak vegetálunk, dolgozunk a
túlélésért. Most egy teljesen új elképzelés
részesei leszünk, remélem, pozitív hozadékkal. Nem értek egyet azokkal, akik már
előre rossznak kiáltják ki az önkormányzati és a köznevelési törvényt anélkül, hogy
meggyőződtek volna azoknak gyakorlati
tapasztalatáról. Biztosan lesznek mindkettőnek olyan passzusai, amelyeket majd
sürgősen módosítani kell, de ezzel együtt
is azokat a pontokat kell megkeresnünk,
amelyek az adott településen élők életminőségét jelentősen javítják. Ha ez így lesz,
akkor könnyebben fogjuk azokat a kérdéseket kezelni, amelyek első ránézéskor bizony problémát okoznak.
– Ha már a köznevelési törvénynél
tartunk, akkor megkérdezem, hogy mi-
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lyen álláspontot képvisel az iskola állami fenntartásával kapcsolatban? Nem
gondolkodik az esetleges „visszaszerződésen”?
– Először alaposan tanulmányozni kell a
törvény szövegét – képviselőkkel, intézményvezetőkkel együtt. Ismerni kell az
ide kapcsolódó kormányrendeleteket, és
abban az időben meg kell hozni a számunkra legelőnyösebb döntést. Hogy az
mi lesz, ma még nem tudom megmondani.
Lehet, hogy az lesz a legkedvezőbb variáció, hogy hagyjuk az iskolát az állam fenntartása alatt, és olyan területekre adunk
plusz támogatást, amelyet a fenntartó nem
finanszíroz.
– Szilveszterhez közeledve, mely esemény volt a legemlékezetesebb Önnek a
mögöttünk hagyott évben?
– Hosszú lenne a felsorolás, ha minden
fontos, emlékezetes eseményt megemlítenék, kezdve a kulturális eseményektől a
nemzeti ünnepeken át az iskola tanévnyitó/zárójáig. Ha mégis egyvalamit mindenképp
ki kellene emelnem, akkor talán a szép számú állampolgári eskütétel lenne az, amelyet előttem tettek az új magyar állampolgárok. Ennek ünnepélyességét, megható
hangulatát soha nem lehet megszokni.
– Utolsó kérdésem az lenne, hogy mi
az a minimális cél 2012-re, amelynek
teljesülése esetén elégedett lenne Polgármester úr?
– Erre a kérdésre azért nem könnyű válaszolni, mert annyi minden feladatot jó
lenne elvégeznünk a következő esztendőben. Jó lenne folytatnunk az útfelújítási
programunkat, jó lenne a dabi óvodát bővíteni, jó lenne a Polgármesteri Hivatal
előtti teret rendezni, jó lenne a vizes pályázatot megnyerni és a kivitelezést elkezdeni, hogy csak a legfontosabbakat említsem. Jó lenne minél több embernek ismét
munkát ajánlani. Jó lenne, ha továbbra is a
dömsödi emberek teljes megelégedésére
szolgálnánk. Aztán jó lenne, ha sokkal nagyobb lenne bennünk a szolidaritás az elesettekkel, a leszakadókkal szemben. Nagyon jó lenne, ha úgy vezényelnénk le az
átmeneti időszakot, hogy a legkevesebb
sérülést okozzuk egyéneknek és intézményeknek egyaránt. Ezekhez a feladatokhoz
kérem minden dömsödi polgár segítségét,
empátiáját. Ennek reményében kívánok
minden Dömsödi Hírnök olvasónak nagyon sikeres, boldog új évet!
Közreadta:

-V.I.-

Népszerûsítõ kiadvány
jelent meg Dömsödrõl

Településünk Apaj községgel közösen, az
Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
2007-2013 keretében pályázatot nyert. A
projekt megnevezése: Dömsöd és Apaj turisztikai marketing fejlesztése. Az Önkormányzat által megcélzott támogatás négy
nagyméretű információs tábla, 8000 darab
füzet formátumú ismertető és 6000+2000
darab zsebtérkép megtervezésére, illetve kivitelezésére nyújtott lehetőséget.
Az előmunkálatok már a nyár elején megkezdődtek, s a folyamatos adategyeztetések
alapján a kiadványok november hónapra elkészültek. Az információs táblák decemberre
a falu négy pontján kerültek elhelyezésre. (2008-ban a Duna-parton megtekinthető tanösvény tábláit is ugyanaz a tervező valamint kivitelező készítette, mint a most megvalósításra került információs táblákat.)
A Dömsöd-Apaj Képes Vendégváró c. kiadvány formailag és tematikailag egyaránt
követi a már 2005-ben megjelent füzetet. Általa is egységes képet kíván mutatni településünkről mind kulturális, mind gazdasági, társadalmi és idegenforgalmi vonatkozásban.
Külön név-, cím- és telefonjegyzékben szerepelnek az intézmények. A cégjegyzékben
a megbízott szerkesztő által megkeresett hirdetők sora található, Ők ezzel a gesztussal is
támogatták a kiadvány impozáns megjelentetését.
Az előző kiadványhoz képest a változás annyiban érzékelhető, hogy Dömsöd az első
felében, míg Apaj település a második felében került bemutatásra. Az itt megjelent térkép mellett a faluközpont grafikai térképe is megtalálható, mely kiválóan szemlélteti
Dömsöd arculatának meghatározó intézményeit.
A négy nagy, egyenként 220x300 cm méretű tabló ugyancsak a falu legjellegzetesebb
és legféltettebb gyöngyszemeit tárja a szemlélő elé. Kiemelkedő a faluközpontban található tábla. Az itt megjelenített térkép segítségével könnyedén betájolható a település
minden egyes szeglete.
Az idelátogatóknak lehetőség nyílik a pihenésre és kikapcsolódásra egyaránt. Szeretettel hívjuk és várjuk Dömsödre!
A kiadványokkal kapcsolatosan a Polgármesteri Hivatalban lehet érdeklődni.
-V.I.-
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Évzáró kö zg yûlés az Ipar testületben

Hagyományainkhoz híven 2011-ben is
megrendezésre került a Dömsödi Általános Ipartestület évzáró közgyűlése, december 9-én az Ipartestület székházában.
Meghívott vendégeink voltak Bencze István, Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának polgármestere, valamint Bödő Mihály, az Ipartestület tiszteletbeli elnöke.
Tóth Sándor elnök köszöntötte a résztvevőket, majd röviden összefoglalta az év elmúlt eseményeit, értékelte a vezetőség éves
munkáját. 2011 februárjában, az Ipartestület székházában került megrendezésre az
önkormányzat által összehívott Vállalkozói
fórum, amelyet nagy érdeklődés kísért.
2011 januárjában került aláírásra egy
együttműködési megállapodás Dömsöd
Nagyközség Önkormányzata és a Dömsödi
Általános Ipartestület között. Az együttműködési megállapodás tartalmát illetően
mindkét részről folyamatos és alapos
egyeztető munka folyt. A megállapodás
pontjai közé bekerültek azok a lényeges
szempontok, amelyek a kereskedők, iparosok és vállalkozók érdekeit képviselhetik
önkormányzati szinten is. Az együttműködés akkor válik igazán élővé, ha nyílt párbeszéd valósul meg a felek között. Az elmúlt
év azon testületi ülésein, ahol az Ipartestületet érintő kérdésekről volt szó, ez valóban
meg is valósult. Az érdekképviselet fokozottabb megjelenését várjuk az elkövetkezendő évek közös együttműködése során.
Az Ipartestület elnöke folyamatosan
részt vesz az Önkormányzat Településfejlesztési Bizottságának munkájában, amely
által lehetőség nyílik véleménynyilvánításra, érdekképviseletre, vagyis megjelenhetnek az iparosok, kereskedők érdekei az
önkormányzati ügyek előkészítése és tárgyalása során.
Az Ipartestület elnöke és vezetőségi tagjai azokon a testületi üléseken rendszeresen részt vesznek, ahol iparosokat érintő
kérdések merülnek fel.
Ebben az évben az Ipartestület részt vett
a Civil Egyeztető Fórumon, ahol a községben megrendezésre kerülő kulturális programokat próbáltuk összehangolni.
Tóth Sándor beszámolt a szakmunkásképzés jelenlegi helyzetéről, a szakmák tanulásának fontosságáról, s ehhez kapcsolódóan az Ipartestület pályaorientációs tevékenységéről. Ennek keretében történtek

kiállítások, filmvetítések, iskolai előadások, üzemlátogatások.
Tavasszal jó hangulatú Iparos bál került
megrendezésre. Ősszel nyugdíjas találkozóra került sor, amelyre idén is sokan eljöttek.
2012-ben tavaszváró rendezvényre szeretnénk hívni az érdeklődő falubelieket,
ahol a dömsödi iparosok, kézművesek,
gazdálkodók termékeiket (bor, sajt, egyéb
termékek) mutatják majd be.

Ezek után az elnök érintette az Ipartestület finanszírozási kérdéseit. Jelenleg igen
szűk keretek között tudunk gazdálkodni,
meglehetősen kiszámolt keretből. Ez sajnos országos jelenség. Finanszírozás hiányában, csak saját erőből, nagyon nehéz
fenntartani magát bármely egyesületnek.
Az országban sok helyütt szűntek is meg
ipartestületek. Ebből kiindulva örömmel
mondhatjuk: Mi még vagyunk. Finanszírozási problémákkal küzd az iparosok országos képviseleti szerve is, az Ipartestületek Országos Szövetsége.
A beszámoló elfogadása után Bödő Misi
bácsi, tiszteletbeli elnök emelkedett szólásra, aki lendületes örömmel köszöntötte
a résztvevőket. Misi bácsi, aki Dömsödöt
mindig is a „világ közepének” tartotta, elmondta, hogy a miénk egy túlélő Ipartestület, és hogy egy egyesületet mindig is csak
a saját tagsága tarthat fenn. Visszaemlékezett a régi tagokra, pártoló tagokra és a tablóképre, amelyet sokáig féltve őriztek, s
amelyen esztergályos, kaptafakészítő, hentes és megannyi mesterember szerepelt.
Elmondta, hogy az összefogásban erő van,
amelyet nem lehet pénzzel megfizetni. Misi bácsi szavaiból áradt a lelkesedés és a
remény, és azt hiszem, szavait mindannyian megfontolhatjuk. Régi idők üzenetét
hozta Ő, amikor még egy faluközösség természetes módon tudott összefogni, téglá-

ról-téglára felépíteni egy székházat, szakmai alapokon egyben tartani egy közösséget, amely a munka szeretetén és megbecsülésén és a jövő nemzedékbe vetett hiten
alapult.
Szűcsné Ágh Anikó néhány gyakorlati
kérdést ismertetett az Ipartestület működéséről. A fenntartás mellett a fejlesztésekre
sajnos nem jut megfelelő pénz. Ezek után
kiemelt néhányat a 2012. évi vállalkozókat
érintő adóügyi változásokból.
Dömsöd Nagyközség Polgármestere,
Bencze István köszöntötte a résztvevőket,
s ő szintén a két szervezet közötti együttműködés fontosságáról beszélt, valamint a
közösen aláírt Együttműködési Megállapodásról. Egyben érintette az önkormányzat nehéz anyagi helyzetét, a költségvetés
nehézségeit.
Ezután az ACN nevű cég képviselője érkezett meg, aki kedvezőbb telekommunikációs és a jövőben bevezetésre kerülő
kedvezőbb közüzemi díjak lehetőségéről
számolt be.
A közgyűlés finom vacsorával fejeződött be, ahol szokás szerint vidám beszélgetés folyt az asztaltársaságok között.
Szabó Andrea
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A Dezsõ Lajos Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény
decemberi hírei
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Növendékeink december hónapban nagy izgalommal készültek advent
és karácsony megünneplésére.
A zenei tanszakos gyerekek december 8-án a kiskunlacházi Ezüst Fenyő Idősek Otthonában szerepeltek. Nagy örömmel várták és fogadták a
növendékeket. A félórás műsorban ismert karácsonyi énekek, versek
hangzottak el, valamint az otthon lakói növendékeink hangszeres előadásában gyönyörködhettek.

11-én, vasárnap tartottuk hagyományos adventi műsorunkat. Zenész növendékeink sok-sok karácsonyi dalt játszottak és énekeltek, a színjáték tanszak
karácsonyi versekkel készült.
15-én a színjáték tanszakos gyerekek karácsonyi műsort adtak az osztályuknak.
Ezúton kérünk elnézést, hogy az előző lapszámban megjelent cikkünkben a
Dömsödi Művészeti Napokon a rendezvény lebonyolításához segítséget nyújtók sorából kimaradtak Tarrné Zsóka és
a Konyha dolgozói. Zsókáéknak köszönjük a segítséget!
A Művészeti Iskola pedagógusai

Dömsödi hagyomány

Ügyes kezek, szárnyaló fantázia
jellemezte a
már hagyomá nyos nak
mondható
idei Mézesbábos kiállítás alkotásait. Számtalan
ötletet valósítottak meg
a gyerekek, szülők, civil szervezetek a nem szokványos mézes tésztákból. Örökzöld téma az adventi koszorú, adventi naptár, kis figurák, téli
havas épületek, betlehemi jászol az állatkákkal, és még hosszasan lehetne sorolni mi mindenben gyönyörködhettek a látogatók.
Az OMK aulájába belépve igazi vásári hangulatban, standokkal felállítva zajlott az ünnepi vásár. A rendezvényen a Didergő király c. mesejáték is bemutatásra került.
-V.I.-

Tisztelt Adózók, kedves Szülõk!

A művészeti iskola megsegítésére létrejött Pro Musica Alapítvány
Dömsöd tisztelettel várja az adózók személyi jövedelemadójának 1% os felajánlását. Az alapítvány adószáma: 18681189-1-13
Tisztelettel:
a kuratórium
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Adventi
hangulatban

Az ünnepre hangolódva advent harmadik vasárnapján, délután négy órai kezdettel a Baptista Imaházba zenés áhítatra
szólt a hívogató.
Előadó vendég volt az Érsekcsanádról
érkezett Ökumenikus „Összhang” Kórus.
Produkciójukat hallgatva páratlan élményben részesültek a jelenlévők. A kórus kiváló karvezetője, Bálint Márta
nagy körültekintéssel és precizitással vezényelte végig a koncertet. Sugárzó, mosolygós tekintete magabiztossággal, lelkesedéssel hatotta át az éneklő kórustagokat. A felcsendülő énekszó hallgatóként engem is magával ragadott. Tisztán
csengett minden hang, és az együtténeklés öröme sugárzott az arcokon. A kórus
neve „Összhang”, mely azt gondolom,
nem véletlen, hiszen megjelenésében,
produkciójában, az előadott művek hangzásában és lelkületükben mindez tapasztalható volt.
A dömsödi Baptista Imaházban való
fellépéssel kedves meghívásnak tettek
eleget. Megemlíteném még településünkhöz több szálon való kötődésüket is. A
karvezető férje, Ghanim Tamás (kórustag) falunk szülötte, és ugyancsak a kórustagok közt énekel a mindig sugárzó,
kedves mosolyú Vasadi Lajosné Margitka, illetve fia, Teodor.
Vasadi Lajos baptista lelkipásztor családjával több mint két évtizeden keresztül lelkiismeretesen szolgált itt a dömsödi
gyülekezetben. Ezen az adventi ünnepi
alkalmon Vasadi Lajos baptista lelkész
prédikált. Mondandójában kiemelte a
nagy hőstettekkel szemben a kis dolgok
fontosságát.
Ma már túl vagyunk az ünnepeken, de
csak megerősíteni tudom a tiszteletes úr
prédikációjában hallottakat, mely szerint:
a kis dolgok jelentősége, melyek mindennapjainkat át- meg átszövik, valóban sokkal lényegesebbek a nagy dolgoknál!
A továbbiakban reméljük, hogy más
alkalmakkor is hallhatjuk majd az
érsekcsanádi Összhang Kórust itt
Dömsödön!
-V.I.-
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MAGYAR KULTÚRA NAPJA
Sokszor halljuk emlegetni a „Magyar Kultúra Napja” kifejezést. Évről évre megemlékezünk róla, de a köztudatban inkább az irodalomhoz, irodalomtudományhoz kötjük. Ebben a
cikkben megpróbálom körbejárni és meghatározni jelentését. Elsőként internetes és tudományos megközelítésből, végül pedig saját településünk aspektusából.
„A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére, hogy
Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát.
Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések
alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet
szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket.
E naphoz kapcsolódva adják át a magyar
kultúrával, továbbá – 1993 óta – az oktatással,
pedagógiai munkával kapcsolatos díjakat.”
Meghatározás: Wikipédia, internetes forrás
alapján.
A KULTÚRA szó a latin colore, azaz művelni, megművelni szóból ered. Az ókorban szó
szerint a föld megművelésére vonatkozott,
azonban jelentése az idők folyamán kibővült a
társadalom szellemi és anyagi értékrendjére vonatkozóan. (Szellemi kultúra alatt értjük: találmány, művészet, folklór, tudomány, szokás, rítus, hagyomány kifejezéseket. Az anyagi vagy
tárgyi kultúra alatt értjük a használati tárgyakat
az eszközöket, azok változását, illetve használójukra, környezetükre utaló ismereteket.) A hagyományos kultúrák hordozzák az emberi műveltséget. Ez a műveltség szoros kapcsolatban
áll azzal az ismeretanyaggal, amivel szükségleteinket kielégíthetjük, és amely által a természettel összhangban harmonikus környezetet teremtünk.
A reformkorban a nemzeti identitás, a nemzettudat alapjait a paraszti társadalmi rétegek
kultúrájában vélték felfedezni. A statisztikai és
történeti kutatások körében a hon- és népismeret vált az érdeklődés középpontjává. A romantikus népszerűsítő irodalmi alkotások, mint Kazinczy Ferenc, Erdélyi János és Petőfi Sándor
útleírásai, versei során vált a magyar táj jellegzetes jelképévé a Tisza Alföldje vagy a Balaton
vidéke.
Most pedig a magyar kultúrán belül néhány
gondolat erejéig szenteljünk egy kis figyelmet
településünk, Dömsöd kultúrájára!
Dömsöd létezésénél fogva több évszázados
település. Már 1280-ban királyi oklevél említi
„Gumsed” néven. Kultúrája, szellemi öröksége
évszázadokon át rétegződött, majd a múlt században felerősödő gazdasági és társadalmi vál-

tozások eredményeképp erősen megkopott.
Nyomait azonban napjainkban is fellelhetjük,
hiszen számos alkotás, szerveződés ezekből
éled újjá.
Hagyományaink közül talán legismertebb a
ma is élő szüreti mulatság. Számos archív felvétel őrzi nyomait, s azt biztosan állíthatjuk,
hogy már az első világháborút követően nagy
méreteket öltött a faluban. Ezek az alkalmak lehetőséget kínáltak arra, hogy a résztvevők legszebb öltözetükben jelenjenek meg a sokadalomban, hogy legújabb nótáikat, dalaikat elénekeljék, a legszebb kocsikat, lovaikat vonultassák fel.

Nemzeti öntudatunk kifejezésére legkézzelfoghatóbb az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékének őrzése. A falu elöljárói díszpolgári címet adományoztak Kossuth Lajosnak,
valamint megalakították a Dömsödi Kossuth
Kört, melynek első szolgálati szalagja ma is látható a múzeumban. Nagy nemzeti költőnk, Petőfi Sándor emlékét, szellemi örökségét gyermekek és felnőttek egyaránt ápolják. A falu
több pontján találkozunk Petőfihez kapcsolódó
emlékhellyel.
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A mesteremberek jellegzetes díszítőmotívumaikkal kézjegyüket rajta
hagyták az elkészített használati eszközökön. Példaként említem néhai
Imre János lakatosmestert, az ő keze nyomát viseli a dömsödi templomkert kerítése is. Egy másik példa dr. Ónodi Gábor (ügyvéd) múlt századi
portájának kapudísze is. A kovácsoltvas díszítőelem egyaránt árulkodik
mind a készíttető, mind pedig a kivitelező igényességéről.
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A falut járva
egyre több helyen
találkozom érdekesnél-érdekesebb
házszámokkal.
Többféle formát is
láthatunk. A megszokott fekete-fehér típus mellett készen vásárolt különböző betű- és
számkombinációkat is. Ám a legszembetűnőbb egy jellegzetes színes, archaikus motívumokat megjelenítő táblatípus. Halász Boróka munkáinak megjelenése,
terjedése ismételten egyfajta kulturális igényességet tükröz. Ez az archaikus díszítés nemcsak tábláin, hanem egyedi tervezésű tűzzománc ékszerein is visszaköszön.

Dömsöd egykori lakóházai jellegzetes vert falú, nádtetős épületek voltak. Ma már a Petőfi Emlékmúzeumon kívül nemigen találkozunk ilyen
jellegű épülettel. A társadalmi és gazdasági változások más igényeket hívtak életre, a vert falakat folyamatosan felváltotta a vályog tégla, a nádtetőket pedig a cserépfedél. Mindezáltal megváltozott a lakóházak külső formája is, az 1930-as évekre megjelentek a fából készült csipkés oromdíszek.

Szellemi kultúránk talán sokkal inkább kézzelfogható, hiszen napi
szinten szembesülünk vele. Csak néhányat említek, akik ápolják s őrzik
ezeket az értékeket: Dezső Lajos Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,
Iringó Színjátszó Kör, Női Kórus, alkotóművészeink, előadóművészeink,
kézműveseink.

A famegmunkálásnál időzve fontosnak tartom megemlíteni a polgármesteri hivatal előtti téren és a Petőfi téren álló pihenésre alkalmas padokat. Mind a nyolc külön-külön egy-egy önálló alkotás, nincs két egyforma
köztük! A jellegzetes népi rozettás és tulipános motívumok mellett ott díszlik a magyar címer is. Ezek a mestermunkák Kohl János és az általa vezetett fafaragó szakkör hagyománytiszteletéről vallanak.

Ez a fajta áttekintés településünk kultúrájáról csak ízelítőül szolgál, tehát nem ad teljes képet róla. Jó lenne feltárni a még nem ismert szellemi
örökségünket, hogy továbbörökíthessük azokat. Kérem a kedves olvasókat, ha családi hagyományokat vagy bizonyos családi szokásokat, emlékeket birtokolnak, közöljék szerkesztőségünkkel! Nagy örömmel fogadnánk, és szívességüket előre is köszönjük!
Vass Ilona
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Mezõgazdasági hírek
2012. év január hó

Mindenekelőtt a „Hírnök” minden olvasójának, gazdálkodó,
kertészkedő lakótársaimnak eredményekben gazdag, békés, boldog új esztendőt, jó erőt és egészséget kívánok. A jókívánságok
beteljesülésére nagy szükség van, mert bizony az elmúlt esztendő
második fél éve rendkívüli száraz időjárást hozott, és a növénytermelés és az állattenyésztés amúgy is nehéz helyzetét még tovább
nehezítette.
Ha a határt járjuk, megállapíthatjuk, hogy bizony az őszi vetések egy jelentős része hiányosan kelt ki vagy ki sem tudott kelni, a
kötött területeket nem lehetett jól előkészíteni a vetésre, és eddig
– december végéig – sajnos nem jött meg a régóta várt kiadós őszi
csapadék, hogy az elvetett mag ki tudjon kelni.
Abban reménykedjünk, hogy január hónap folyamán hó fedi be
a szántóföldeket, és a hótakaró alatt ki tud kelni az elvetett mag.
Már volt rá példa, hogy a hó alatt kelt ki a búza, és elfogadható
termést lehetett betakarítani. Ha anyagi helyzetünk megengedi,
most a téli hónapokban vásároljuk meg a nitrogéntartalmú műtrágyát, pétisót, hogy kora tavasszal azt ki tudjuk szórni a vetésekre,
azzal is segítsük a növények fejlődését.
A téli hónapok – január, február – a gazdálkodók, főként csak
növénytermeléssel foglalkozók, kertészkedők számára a pihenés,
az elmúlt évi tapasztalatok összegzésének, az új esztendő feladatainak megtervezésének, felkészülésének az időszaka.
A mai megváltozott, rendkívül ellentmondásos világunkban
nemcsak a termelés szakmai folyamatára, hanem a megtermelt
termények, termékek értékesítésére is nagy gondot, figyelmet kell
fordítani, illetve nem mindegy, hogy el tudjuk-e adni a terményeinket, és főként milyen áron.
A hazai, magyar termelők érdekeit nem nagyon védi senki, a
termelési költségek, a gázolaj – aminek az ára már 430 Ft/l – és az
egyéb ipari anyagok, gépek, alkatrészek ára már az elviselhetetlenségig megemelkedtek, és ha a termelők nem kapnának területalapú támogatást, minden termelő csődbe menne.
Amikor e sorok írását befejezem – január elején – olyan enyhe
az idő, hogy szinte tavaszias, ami kedvező a lakások fűtése szempontjából, kevesebbe kerül az egyébként egyre dráguló energia. A
mezőgazdasági termelés, a növénytermelés szempontjából ez az
időjárás nem kedvező, sőt ahogy már az előzőekben is írtam, komoly termelési veszteségeket okozhat. Az őszi repce elvetett területének országos viszonyokban fele nem tudott kikelni, de az őszi
kalászos gabonavetések állapota is rendkívül kedvezőtlen, jó termést, nagy termést már valószínűleg nem várhatunk.
Ha ez a rendkívül kedvező időjárás tovább folytatódik, megkezdhetjük a gyümölcsfák metszését, de a téli hónapokban végezhetjük el a mezőgazdasági gépek, traktorok kisebb-nagyobb
javítását, a kerti szerszámok, eszközök, kisgépek javítását, felújítását.
Aki a növénytermelés, kertészkedés mellett állattenyésztéssel
is foglalkozik, bizony az állatokat folyamatosan gondozni, etetni
kell. Ha beállnak a komolyabb téli fagyok, nagyon oda kell figyelnünk, hogy az itatóvizek ne fagyjanak be, hogy az állatok
ivóvízhez juthassanak.
Az eddig leírtakon túl is van még teendője a téli hónapokban
minden gazdálkodónak, kertészkedőnek. Ha végre megjön az igazi téli időjárás, a várva-várt hóesés, fontos feladat az utak, járdák
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területéről a hóeltakarítás és a jeges, havas utak jégmentesítése,
ami történhet az üzletekben kapható csúszásgátló anyagokkal, de
egyszerű fűrészporral, netán hamuval vagy homokkal is.
Végül minden kedves olvasónak, gazdálkodónak, kertészkedőnek, dömsödi lakosnak jó egészséget, a 2012. évre kedvezőbb
időjárást kívánok.
Összeállította:

Tóth István
nyugdíjas mezőgazdász

ELADÓ

jó minőségű körbálás lucerna.
Érd.: Tóth István Dömsöd, Haladás u. 1.

P RO G R A M O K A Z
O M K - BA N
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.

Könyvtári nyitvatartás
H: zárva
K: 10-18
Sz: 8-16
Cs: 8-14
P: 11-17
Szo: 8-12
Tel.: 06-24-519-711
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TA L Á LTA M E G Y K É P E T
DÖMSÖDI KIRÁNDULÓK KÜLFÖLDÖN

Ezeket a felvételeket id. Sáfrán József kedves olvasónk bocsátotta rendelkezésünkre.
Archívumából olyan fényképeket válogatott, melyek a szomszédos országokban készültek dömsödi kiránduló csoportokról.

A felvétel 1974-ben készült, Lengyelországban. A Petőfi Tsz dolgozói közül Galambos Zsigmond, Sáfrán József, Sáfrán
Józsefné Éva, Berki László, Szabó Imréné, Szabó Imre, Bődi
József, Kovács Imre, M. Nagy Gábor, Mészáros István, Illés
Zoltán, Pénzes Tibor, Szappanos Zsigmond látható

A felvétel 1977-ben Csehszlovákiában,
a Malonyai arborétumban készült.
A képen: Duzmath József, Béres Mihályné, Sáfrán Józsefné,
Sass Imréné, Béczi Katalin, Duzmath Józsefné, Turi Lajos,
Papp Józsefné. Lent: Laci Istvánné, Imre Lászlóné

Cserelátogatáson szlovákiai magyar barátainknál „Ruban-ban”.
Az asztalnál Mankovecki István (vendéglátó), Sáfrán József, Takács
Gyula (vendéglátó), Németh Imre és Sipos Lajos (vendéglátó)

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

Kirándulás a Magas-Tátrába. A csoportképen: Barnafi László, Szőke Géza, Huszár Ferenc (a két fehér kabátos hölgy szlovák), ismeretlen, ismeretlen, ismeretlen, dr. Pillér Artúr, Zimáné, dr. Nagy Istvánné, Katonáné Végh Zsófika, Sáfrán József, Jónás Józsefné, ismeretlen, ismeretlen,
Cser József, Bábel Sándor, Jónás József, Béres Mihály, Béres Mihályné, Tóth István, Juhász János, dr. Nagy István (guggol), Juhász Jánosné,
id. Németh Imre, Sáfrányosné Ria, Sáfrányos László, Ambruska Józsefné Gabus, Czéh József, Tóth Istvánné, Turi Lajos, ismeretlen, Kiss
Istvánné, Kiss István, Ambruska József, Turi Lajosné, Ambruska Péter, Ambruska Péterné, ismeretlen, Bárány Józsefné, Katona Antal
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Mikulásvárás volt Dömsödön, a falu apraja
és nagyja egyaránt kapott ajándékot
Gyakorlatilag
2011. december
első hétvégéje a
Mikulás jegyében
telt el! Aki ekkor
itt járt nálunk, biztosan találkozhatott a Mikulással, krampuszaival és kedvére
énekelhetett, verselhetett Nekik egy kis ajándék s élmény fejében. December 3-án szombaton reggel az OMK-ban került sor a hagyományos Baba-Mama Börzére, ahol ajándékként
felállításra került egy ugrálóvár, s volt kézműves foglalkozás is, hogy amíg megy a „vásár”,
addig a gyerekek önfeledten tudjanak játszani.
Délután indult a Mikulás-várás, fesztivál Dömsödön. Délután a Fogadó a Hat Testvérhez udvarán és az utcafrontján zajlottak a vidám események. Volt adventi vásár, fergeteges zenés
műsor a gyerekeknek és felnőtteknek, miközben várták a Mikulás és népes kíséretének megérkezését. A hideg idő ellenére sokan eljöttek
erre a programra. December 4-én vasárnap délelőtt 10,00 órától kocsikázás volt a Mikulással
a Petőfi Múzeumtól a Mikulás Kupa helyszínére, a Sportcsarnokhoz. Volt játszóház és kézműves foglalkozás a Mikulás jegyében a Petőfi
Múzeumnál, klasszikus diavetítés, arcfestés!

Délelőtt a több éves hagyományunknak
megfelelően közösen állítottuk fel a Falusi
Betlehemet, s ezzel zárult a program. December 5-én hétfőn, a csomagkiszállítás napján
16.30 órától Mikulás-felvonulás volt a Horváth-kerthez, ahol találkoztak a Mikulások és a
krampuszok a gyerekekkel és felnőttekkel. A
várakozás alatt pedig meglepetés műsorral,
programmal szórakoztatták a várakozókat. A
vidám verselések és éneklések alatt készült a
finom forró tea és a forralt bor és az elengedhetetlen zsíros kenyér, hagymával. Aki részese
volt ennek a hétfői programnak, az tanúsíthatja, hogy egy igazán jó hangulatú és tartalmas
délután volt. Este a faluban a csilingelő lovas
kocsikon cikázó Mikulások és a krampuszok
hozták el az ünneplés kezdetét.

Több éve kezdődött hagyományt folytattunk
a Falusi Betlehemnél december 24-én délután.
Sok szeretettel hívtuk és vártuk azokat a szülőket, gyerekeket, akik a karácsonyfa-díszítés idején szerették volna, ha a család otthon maradó
tagjai kényelmesen fel tudnák díszíteni a család
fenyőfáját. Sokan eljöttek, ki sétával, ki autóval
a múzeumhoz, és megtekintették a kivilágított
betlehemest, volt egy kis közös éneklés, forralt
bor és tea, meg aprósütemény. S a gyertyagyújtás előtt, mielőtt még az Angyalka átsuhant a házak felett, a szeretet ünnepén kaptunk ajándékba
egy lélekmelegítően szép műsort a Magdi-Seby
duótól.

Köszönjük a programjaink megvalósításában
résztvevők áldozatos munkáját, és azt, hogy közösen hoztunk létre jó és hasznos dolgokat:
Belencsik Krisztina, Pokornyik István, Földi
Vivien, Mészáros Bettina, Horváth Sándor, Kun
Márk, Kun Dániel, Horváth Enikő, Horváth
Márió, Varga Beatrix, Jancsó Anna, Lakatos
Rebeka, Zsebők Fanni, Kővári Róza, Kincses
Dóra, Matus Evelin, Kincses Brigitta, Jancsó
Attila, Kun Angelika Georgina, Keresztes Balázs, Kovács Gergő, Miskolczi Ferike, Nagy
Seby, Földvári Attila, Zilling Christian, Zsiba
Dániel, Szécsényi Károly, Csonka Lajos, Móricz József, Csehi Péter, Sándor József, Fehér
Lászlóné, Belencsikné Bejczi Krisztina, Bányai
Mihályné, Tarr István, Tarr Istvánné, Korona
Sándor, Badenczki Csilla, Bajnóczi Annamária,
Csonka Nóra, Kincses István, Bábel Andrea,

Muzs János, Muzsné Moharos Mária, Bélavári
Tibor és családja, Tassiné Bódog Ildikó és az
óvodás gyerekek, Kiss Karina, Gábor Gergő,
Horváth Balázs, Kiss Klaudia, Burján András
Attila, Szűcs Imréné, Picard Ancsa, Forczek
Jánosné, Guba Anita, Csengődiné Erzsike, Jóni
Mariann, Bábel Lászlóné, Zilling Katalin, Balaton Magdolna, Zsiba Sándorné, Dobos ABC,
Klenáncz méhészet, és még sokan mások, akik
ajándékokat, játékokat és egyéb mást adtak támogatásul.
Ezúton kívánunk minden kedves Dömsödinek Sikerekben Gazdag, Békés, Boldog Új
Évet!

...Csak álltam némán az ajtó előtt, és vártam... vártam valakire, aki már soha többé
nem jön el. Mégis reménykedtem, hogy
megmozdul a kilincs, kinyílik az ajtó, és ő
fog ott állni. Ahogy telt az idő, egyre reménytelenebbül vártam, lehajtott fejjel,
megtört szívvel. Mikor zajt hallottam, újra
felcsillant a szemem, reményekkel teli szívvel bámultam az ajtóra. Fájdalommal a szívemben és könnyekkel a szememben vártam, és éreztem, hogy rohant az idő. Mégsem jött senki. Egy nap elkezdtem távolodni
az ajtótól, egyre messzebb kerültem, és egyre halkabban hallottam a kinti zajokat, és
nem reméltem már, hogy te jössz be az ajtón.
Már az ajtó is egyre kopottabb volt, megvénült az idő során. Egy nap már nem néztem
az ajtóra. Szívem reménytelenül állt félre,
megértette, hogy csupán az emlékeiben fogom újra látni a nyíló ajtót, és azt, hogy te
állsz mögötte!
Ezekkel a sorokkal búcsúzunk Csehi Sándortól, az örök fogatostól, aki hosszú évekig
segítette munkánkat gyereknapokon, a Dabi
Napokon s Mikulás programokon. Ég veled,
s a fellegekből vigyázz minket, emléked szívünkben él.
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Tisztelt Dömsödiek!

Ezúton szeretnénk
először is Önnek és
kedves Családjának
eredményekben és sikerekben gazdag Boldog Új Évet kívánni.
Egyesületünk eredményeiről boldogan számolunk be, de gondjainkat sem titkoljuk, aminek
megoldásához az Ön, Önök segítségére is számítunk. Mint ahogy több éven keresztül számíthattunk a helyi emberek, vállalkozások önzetlen és áldozatos támogatására és segítségére. Az 1995-ös
megalakulásunk óta minden olyan programot
és lehetőséget, pályázatot felvállaltunk, ami a
falunkban élők életkörülményeit, a lokálpatrióta kötődést segítik.
Mint azt bizonyára már láthatták, részben megvalósult a 2008-ra visszanyúló – Sok kicsi a játszótérre megy akcióval indult – közös álmunk, a Dabi
Játszótér és Pihenőpark, a Dunavecsei út melletti területen. Ehhez uniós forrást nyertünk 11 MFt
értékben. Jövőre március hónapban még 2 db fűzkunyhó kerül megépítésre. Erre még megvan a
forrásunk, de a terület földdel való feltöltése után a
füvesítésre és parkosításra már sajnos nincs forrásunk. Növényzetet többen felajánlottak, de szakemberek számítása szerint a fűmag költsége 300350 000 forint körül lesz. A pályázat utófinanszírozása miatt hitelfelvételre kényszerültünk. A kamatköltség a futamidőre 500 000 forint lesz. Ezt mi finanszírozni csak segítséggel tudjuk. Ebben szeretnénk segítséget kérni Önöktől.
A játszótéren a végleges átadás után havonta
tervezünk családi és gyerekprogramokat, amelyek kis költséggel a helyi családok, gyerekek és
fiatalok számára lehetnek vonzó szabadidős lehetőségek.
A tavasz beköszöntével a játszóteret nagy ünnepség, műsor, játékkavalkád keretében szeretnénk formálisan átadni, hisz a gyerekek már
nagy-nagy örömünkre használják, és a visszajelzések alapján a magukénak érzik.
Másik nagy örömünk és egyben nagy felelősségünk is a Kisherceg Gyerekházra elnyert 49 M
forintos szintén uniós pályázat. Ez első hallásra nagyon szép, de ebből kellett felújítani a Petőfi téri
iskola épületrészét. Aki arra járt, láthatja, hogy
megújult az épület. Három évig kell ebből a pénzből működtetni a gyerekházat, finanszírozni az ott
dolgozók bérét, és részben az ott lévő gyerekek ellátását megoldani (tízórai ellátás, étkezés), szakemberek bevonásáról gondoskodni.
A fenti két igen fontos és nagy beruházásunk
községünk széles rétegét fogja szolgálni hosszú
távon, a megvalósításuk során maximális
együttműködést, segítséget kaptunk a Polgármesteri Hivataltól. Anyagilag a szűkös forrásai
mellett már nem tud minket támogatni.
Ezért az Ön, Önök segítségét, támogatását szeretnénk kérni:
Bankszámlaszámunk: 11742214 – 20006606

Anyagi helyzetükhöz mérten kérjük, legyenek
segítségünkre és támogassanak bennünket. Egyesületünk a közhasznúsága révén jogosult igazolás
kiadására, mely alapján Önt, Önöket adókedvez-

mény illeti meg. Várjuk idén is az Önök adójának
1%-os felajánlását! Kérésre postai csekket is tudunk biztosítani.
Hogy rálátásuk legyen a munkánkra, beszámolnánk még egyéb pályázatainkról, 2012-es lehetőségeinkről. Már elnyert pályázatunk van az Apaji
Tópart rekultivációjára, melynek során a Kiskunsági Nemzeti Park területén helyre áll egy vizes
élőhely a társközségünkben, illetve kialakul egy
tanösvény és szép park. Benyújtásra került, az
előbírálaton már átment, végleges döntésre vár:
Kisherceg Gyerekház fűtéskorszerűsítéséhez a
napkollektoros rendszer kiépítésére pályázunk,
melynek megvalósulása esetén még hatékonyabban és költségkímélőbb módon tudnánk ezt az
intézményt működtetni. Valamint a környezetvédelem és a környezettudatos nevelés területén léphetnénk nagyot.
Hang- és fénytechnikai eszközök beszerzéséhez
nyújtottunk be támogatási kérelmet, melynek segítségével Egyesületünk, a Gyerekház, az Iringó
és más kulturális formációk számára is biztosított
lenne egy mobil hangtechnika a programok zavartalan és minőségi lebonyolítása érdekében.
Petőfi hasonmás, alteregó rendezvénysorozatra
pályáztunk a LEADER keretében, melynek megvalósulása esetén községünkben egy új kulturális
és vendégcsalogató, bevételt növelő programsorozat valósulna meg 2012 szeptemberében. Ami a
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későbbiekben akár országos fesztivállá is válhat. Bízunk abban, hogy 2012-ben is lesznek
olyan pályázati lehetőségek, melyeken jó eséllyel
indulhatunk, és ezáltal a dömsödiek számára valami új és jó dolgot tudunk közösen létrehozni.
Már eddig is sokan segítették anyagiakkal,
munkájukkal és ötleteikkel Egyesületünket, amit
ezúton is köszönünk! Az Önkormányzat, az Önök
és támogatóink, Egyesületünk tagjainak segítsége
nélkül nem tudtunk volna eljutni idáig. A fentiek
alapján úgy érezzük, jó úton járunk, de segítségre van szükségünk.
Hangsúlyozni szeretnénk, hogy ez nem csak
pénz lehet. Ha úgy érzi, bármiben tudna segíteni
nekünk, akkor kérjük jelezze Egyesületünk tagjai,
vezetősége felé. Korona Sándor e-mail cím: skorona@citromail.hu, tel.: 70-708-5553, Zsiba Sándorné e-mail cím: zsibane@invitel.hu, tel.: 30684-3747, Tarr Istvánné, Fehér Lászlóné, Balaton
Magdolna, Zilling Christian, Bányai Mihályné, Ispán Ignácné, Szűcs Imréné, Bábel Andrea, Badenczki Csilla, Zilling Katalin, Korona Sándorné,
Bábel Lászlóné, Bajnóczi Annamária, Hegedűs
Bányai Andrea, Faragó Bálintné, Koronáné Szabados Terézia vagy a Petőfi Múzeum postaládájában is tehetnek üzenetet, vagy a 2344 Dömsöd, Pf.
42 címre is írhatnak.
Bízva megértésükben és segíteni akarásukban
ismételten minden jót kívánunk.
„Még 1000 év Dömsödért” Egyesület
Közhasznú Szervezet

Dabi Játszótér és Pihenõpark

Tisztelt Dömsödiek!ADabi Játszótér és Pihenőpark 2012. tavaszi parkosítási munkálataihoz várjuk a felesleges növényeik felajánlását, illetve növényi támogatásukat. Tisztelt felajánlók,
ilyen növényeket ültethetünk a Dabi Játszótér és
Pihenőparkba! Kérjük, a felajánlásokat a „Még
1000 év Dömsödért” vezetőségi tagjainál tegyék meg: Fehér Lászlóné, Tarr Istvánné, Ispán
Ignácné, Balaton Magdolna, Zilling Christian,
Bányai Mihályné, Badenczki Csilla, Zsiba Sándorné, Szűcs Imréné, Korona Sándor, vagy a
Dömsöd, Pf. 42 címre küldjék el, esetleg a Petőfi
Múzeum postaládájába dobják be, vagy facebookon és iwiw-en is megtehetik. Előre is köszönjük támogatásukat, felajánlásaikat.
Lombos fák:
Nyír – Betula pendula
Gyertyán – Carpinus betulus
Mezei juhar – Acer campestre
Japán juhar – Acer palmatum
Korai juhar – Acer platanoides
Hegyi juhar – Acer pseudoplatanus
Szivarfa – Catalpa bignonioides
Nyugati ostorfa – Celtis occidentalis
Platán – Platanus x hispanica
Kislevelű hárs – Tilia cordata
Nagylevelű hárs – Tilia platyphyllos
Ezüsthárs – Tilia tomentosa
Krími hárs – Tilia x euchlora

Turkesztáni szil – Ulmus pumila var. arborea
Bükk – Fagus sylvatica
Magas kőris – Fraxinus excelsior
Virágos kőris – Fraxinus ornus
Csörgőfa – Koelreuteria paniculata
Platán – Platanus x hispanica
Cserjék:
Viráglonc – Kolkwitzia amabilis
Levendula – Lavandula angustifolia
Jezsámen – Philadelphus coronarius
Cserjés pimpó – Potentilla fruticosa
Babarózsa – Prunus triloba ’Multiplex’
Hószirom – Rhodotypos scandens
Csigolyafűz – Salix purpurea ’Gracilis’
Cipruska – Santolina chamaecyparissus
Fanyarka – Amelanchier canadensis
Nyári orgona – Budlleia davidii
Fehér som és fajtái – Cornus alba fajtái
Gyöngyvirágcserje – Deutzia gracilis, scabra,
x rosea
Mályvacserje – Hibiscus syriacus
Orbáncfű – Hypericum calycinum, patulum
Boglárkacserje – Kerria japonica
Tollasvessző – Sorbaria sorbifolia
Gyöngyvessző fajok – Spiraea arguta,
x billardii stb.
Májusi orgona – Syringa vulgaris
Tamariska – Tamarix tetrandra
Rózsalonc fajok – Weigela fajok
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Tisztelt Dömsödiek szíves figyelmébe ajánlva
Dabi Játszótér és Pihenõpark használati rend
(Dömsöd, Dunavecsei u.)

– A játszótéren elhelyezett eszközök, játékok
közül a baby hintákat 3 éves korig, a többi hintát 14 éves korig lehet használni.
– A játszóteret és a BMX-pályát mindenki kizárólag a saját, illetve a szülő vagy a szülői felügyeleti jogot gyakorló felnőtt felelősségére
használhatja!
– A játszótér minden eszközét óvni és védeni
kell, és kizárólag a rendeltetése szerinti célra
használható a korosztálynak megfelelően!
– A játszótéri eszközök, berendezések és a növényzet rongálása tilos!
– Meghibásodásokat haladéktalanul jelenteni
kell a polgármesteri hivatalban!
– A játszótér tisztaságának fenntartása kötelező:
szemetet eldobni tilos, minden hulladékot a
hulladékgyűjtő edényekben kell elhelyezni!
– Állatot a játszótér területére bevinni tilos!
– A játszótér területén dohányozni tilos!
– A játszótér és a BMX területén, illetve annak
környezetében alkoholt, bódító szereket fogyasztani tilos!
– A játszótér használói maguk vagy törvényes
képviselőik által felelnek a szabályok megtartásáért, az eszközöket, berendezéseket rongálók
anyagi felelősséggel tartoznak az okozott kárért.
– A játszótérre üveget, sérülést, illetve balesetet
okozó tárgyat bevinni tilos!
– A játszótéren és a BMX-pályán sötétedés után
tartózkodni tilos! Tilos minden olyan magatartás, ami mások nyugalmát zavarja vagy zavarhatja.

BMX-pálya szabályai:

Fő a biztonság és az óvatosság!
A pályát ingyen használhatják.
A pályán védőfelszerelés használata kötelező!
A pályát 18 éven aluli fiatalok csak szülői beleegyezéssel használhatják.
A pálya egész területén TILOS az alkohol és
egyéb bódító szerek fogyasztása!
A pályán szemetelni TILOS!
Az elemeket mindenki saját felelősségére használhatja.
A „Még 1000 év Dömsödért” Egyesület Közhasznú Szervezet kéri a fentiek betartását a Dabi
Játszótér és Pihenőpark használatakor.
A játszótér terültén a későbbiekben még felállításra kerül 2 db fűz kunyhó, egy Életfa, valamint a parkosítás 2012 tavaszán a végleges átadás előtt, amihez már kértük és kérjük a felajánlásokat.
Remélhetőleg mindenki legnagyobb megelégedésére fog szolgálni hosszú távon ez a közösségi tér.
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A Dabi Játszótér és Pihenőpark Dömsöd, Dunavecsei úton, 2011 decemberének
közepére készül el részlegesen, a végleges átadás 2012. március-április hónapban.
Addig is mindenki a saját felelősségére, a legnagyobb óvatosság és odafigyelés
mellett használhatja. Kérünk mindenkit, hogy óvja és védje a játék és park elemek
épségét, ügyeljenek a tisztaságra.

Év vége a Kisherceg Gyerekházban

Az adventi készülődés az első adventet követően folytatódott karácsonyfadíszek készítésével
és bejglisütéssel, miközben elérkezett a Mikulás-várás ideje is. December 06-án a gyerekek nagy
izgalommal várták a Nagyszakállút, aki teli puttonyával a Gyerekházba is megérkezett, és néhány
elismerő szó után kiosztotta a gyümölccsel és némi édességgel telt csomagokat.

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

A 2011-es év utolsó munkanapján – december 30-án – búcsúztunk az óévtől zenével, tánccal, a
szülők alkoholmentes pezsgővel, a gyerekek pedig újévi dudával.
2012-ben új, érdekes programokkal várjuk a családokat, mint például a március 31-ére, szombatra tervezett batyubál, vagy a februárban várható farsangi programsorozat.
Mindenkinek Sikeres, Boldog
Új Évet Kívánunk!
A Gyerekház csapata
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Keresztyén élet
A jövõ helye

„Jákób fia volt József, annak a Máriának a férje, akitől Jézus született, akit
Krisztusnak neveznek. Összesen tehát Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzedék,
Dávidtól a babiloni fogságba vitelig is tizennégy nemzedék, a babiloni fogságba viteltől Krisztusig szintén tizennégy nemzedék. Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja, Mária jegyese volt Józsefnek,
de mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy
áldott állapotban van a Szentlélektől.”
/ Máté evangéliuma 1. rész 16-18. versek /

Kedves Testvéreim, mindenekelőtt Istentől
gazdagon megáldott, boldog új évet kívánok
mindenkinek.
Az újévvel kapcsolatban rengeteg nehézségről beszélnek, és biztosan úgy lesz, ahogy
a 367. dicséretünkben énekeljük, miszerint
„új próba és új küzdelem” vár ránk. A nekünk
adott idő azonban nemcsak próba, hanem
mindig gazdag lehetőség is arra, hogy az örök
életet elfogadjuk, az örök életre felkészüljünk.
A 2012-es évvel kapcsolatban sokan magabiztosan kijelentették azt, hogy ebben az évben semmi jó nem várható. Engem korábban
sokszor fárasztott már az emberek magabiztos optimizmusa a jövő tekintetében. Most ez
a magabiztos pesszimizmus fáraszt. Szerintem a jövő az ember számára mindig kérdés,
a jövő mindig nyitott! A jövőt nem szabad
csak egy oldalról, kényelmi vagy anyagi várakozásokból szemlélni! A jövő semmiféle
egyoldalúságot, semmiféle emberi magabiztosságot nem tűr. A jövőnek ugyanis kettős
természete van: magában foglalja a megszokott, földi, kikövetkeztethető életfolyamatokat, de a váratlan mennyei hatásokat is.
Felolvasott igénk a jövő kezdetéről szól, az
Úr Jézus eljöveteléről. Nagyon részletesen leír egy történelmi folyamatot, amely az élet továbbadását szolgálta, de bizonyságot tesz egy
mennyei csodáról is, amelyhez hasonló még
nem történt, és nem is fog történni. Mindkettő
része a jövőnek. Mindkettőt vizsgálni kell ahhoz, hogy felkészültek legyünk arra, ami történni fog. Végighallgattuk a hosszú nemzetségtáblázatot és hallottuk a bizonyságtételt a
mennyei csoda pillanatáról, keressük, hát mit
üzen ez most nekünk a jövő titkáról.
1. Először is igénk üzenete az, hogy az életet szolgáló, jövőt biztosító folyamatok és a
jövőt jelentő csoda egyaránt az Isten kezében
van. Isten kegyelmével és nevelő ítéleteivel
ura a történelemnek és szabad ura a semmihez sem hasonlítható csodáknak. Református

keresztyénként valljuk azt, hogy „mennyei
Atyámnak akarata nélkül egy hajszál sem eshet le a fejemről, sőt minden az én üdvösségemre kell hogy szolgáljon.” Érdekes és
hasznos az, ha vizsgáljuk a gazdasági, népesedési, politikai folyamatokat. Fontos tevékenység ez, de kevés, ha Istennel nem számolunk. Fontos az, hogy józanul kételkedve a
látszatok mögé kérdezzünk, keresve a rejtettebb összefüggéseket, sőt a lehetséges öszszeesküvéseket. Fontos ez, de üres pótcselekvés, ha Istent nem keressük, ha az Istennel és
az Ő szavával nem törekszünk élő kapcsolatra. Az Istent azonban csak az alázatos ember
ismerheti meg. A 2012-es esztendőben vezessen minket Isten abban a felismerésben, hogy
nekünk nem emberi vagy politikai, gazdasági
hatalmak előtt kell alázatoskodnunk, hanem
az élő Isten előtt megalázkodnunk. Aki így
megalázza magát Isten előtt, azt maga Isten
emeli fel és őrzi meg.

2. Másodszor igénk üzenete az, hogy Isten
a benne bízók számára reményteljes történelmi folytatást készít. Máté evangélista háromszor 14 nemzedékről ír. Ez kb. 1700 év. Az Úr
kegyelmes tervei szerint vezeti a történelmet.
A kezdetnél megszólít egy öreg, magtalan,
hitében magányos embert, Ábrahámot. Ez az
ember bízik az Úrban, Isten törvényes utódot,
országot és áldást ígér neki. A lehetetlen körülmények között elkezdődik az ígéretek
megvalósulása. Családdá lesz az egyes ember, a család pedig néppé. Mindez sok bajjal
és bűnnel, idegen, nehéz, ellenséges környezetben valósul meg, de Isten kezében van a
történetük. Dávid által már ízelítőt kapnak az
ígéretek végső beteljesedéséből. Ezután elbizakodottá lettek. Isten erkölcsi szempontból
is megvalósítja ígéreteit, ezért a babilóniai
katasztrófával neveli népét. A mélységben
folytatódik a nemzedékek élete. A királyi családból származó József és Mária már egyszerű, kiszolgáltatott emberek. A mélységben
folytatódik a nemzedékek élete, de folytatódik. Isten a történelmi folyamatok ura, és
ezért a megpróbált nemzedékek reménységgel vállalják a folytatást, a családot, a hitet és
a hagyományt.
Kedves Testvéreim, a jövőnk történelmi
folyamatok része. Történetünk, elsősorban
bűneink miatt, nagy mélységeket járhat meg.
A kérdés az, hogy Isten iránti bizalommal
vállaljuk-e mégis a hit és az élet, a reménység
továbbadásának szolgálatát a most elkezdődő
évben. Keressük tehát a 2012-es esztendőben
is az élő Isten nekünk szóló ígéreteit és bízzunk azokban.
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3. A jövőre vonatkozó legnagyobb bíztatás azonban nem az Istentől kapott történelmi
folyamatokban van. A jövő nemcsak folytatása a múltnak és jelennek, hanem több ennél.
Az ember számára elkészített jövő az Isten
emberré lett Fiában van. Új teremtés kezdődött az élet Ura által. Isten elküldte az Ő Fiát,
hogy éljünk általa. Mennyei csoda által a teremtő Ige testté lett. Máté evangélista néhány
mondattal később leírja azt, hogy mit jelent
Jézus Krisztus az emberek számára. Ő a Szabadító, aki megszabadítja népét bűneikből, és
Ő az, aki által élő és közvetlen kapcsolatban
élhetünk Istennel.
Jézus Krisztusban a jövő az örök életet jelenti. Ez a csoda az, ami nem egyszerű folytatása a földi életnek, hanem egészen más minőség.
Sokan gondolnak idén a világvégére. Mi
keresztyének, ha a távolba tekintünk, nem a
világvégével foglalkozunk, hanem az új ég és
új föld eljövetelével. A mi jövőre néző reménységünk túlmutat a világvégén és a halálon is. Valljuk, hogy Jézus Krisztus születése,
élete, halála, feltámadása, uralkodása feltartóztathatatlan csodákat valósít meg ebben az
évben is.
Az idei januárra sokan feladták a reménység keresését. Feladták, talán azért mert rossz
helyen keresték. A jövőt Istennél kell keresni.
Ott megtalálható minden kereső lélek számára, a félelmetesnek mondott 2012-es évben is.
Ámen.
/ Balogh László Levente –
dabi újévi igehirdetés /

Imahét a Krisztushívõk egységéért

Egyetemes Imahét dömsödi
alkalmai
2012. január 16. hétfő 17 óra
Baptista Imaház
2012. január 17. kedd 17 óra
Baptista Imaház
2012. január 18. szerda 17 óra
Dabi Református Templom
2012. január 19. csütörtök 17 óra
Dömsödi Református Gyülekezeti Ház
2012. január 20. péntek 17 óra
Dömsödi Református Gyülekezeti Ház
Minden kedves Testvérünket szeretettel
hívunk és várunk az alkalmakra!
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Egy megvalósítás tapasztalatai II.
2010-ben egy műemlék jellegű – Petőfi szüleinek háza – épület felújításának örülhetett településünk, 2011-ben egy műemlék részleges helyreállításának.
A Dömsödi Református Templom teljes felújítása több éve elkezdődött, és közelítve az eredeti állapot visszaállítása felé, várhatóan folyamatosan tovább is tart. Reméljük, minél előbb elkészül, hogy régi, eredeti
megjelenésében ékeskedjen településünk főépületeként.

A korábbi években részleges felújításra került sor a templom belső
terében, a külső homlokzati vakolat felújításához előkészületi munkaként
az átnedvesedett, korrodálódott vakolat szerkezet 3 m magasságban lett leverve, a falakat károsító talajnedvesség távoltartására, illetve elvezetésére
szivárgó rendszer készült. Ami szemlélő számára is látható volt, hogy a torony épületrész tetőszerkezete és felső homlokzata felújításra került.
Az Egyházközség célja az, hogy a település legnevezetesebb építményét ne csak rendeltetésszerűen lehessen használni, hanem az külső-belső
megjelenésében méltón közvetítse azokat az információkat, melyekre
egy templom, maradandó érték hivatott.
A cél megvalósítás’ban legfőbb szerepet a Dömsöd-Nagytemplomi
Református Egyházközség vállalta Szabó Péter Lelkész Úr közreműködésével. Minden részfolyamat elhatározásától a kivitelezéséig áldozatos
segítségükkel támogatták eddig is a kitűzött cél eredményességét.
Egyik legfontosabb, meghatározó tény, hogy a templom műemlék. A
műemlék épületen és környezetében bárminemű munkálatok elvégzéséhez előzetesen a mindenkori, műemlékvédelemre létrehozott hivatal előzetes engedélye szükséges. Ennek megfelelően a templom homlokzat
részleges felújítását a Pest Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája – mint építésügyi hatóság – által 450/1114/1/2011 iktatószámon kiadott jogerős építési engedélynek, engedélyezési terveknek,
műszaki leírásnak megfelelően kellett elvégezni.
A templom jellemző építészeti, építési hivatkozásait, egyéb adatait az
írásban nem rögzíteném, mert az már mindenki számára ismeretes,
mondhatnám köztudott, de ha nem, akkor azok a településen is található számos forrásban, kutatási anyagban, nyilvántartásban fellelhetők.
A kedves olvasót
arról tájékoztatnám,
hogy a látszólag
egyszerűnek tűnő

felújítási munkálatok mögött milyen folyamatok zajlottak annak érdekében , hogy a végeredmény mindenki megelégedésére szolgáljon.
Az építtető felismerve a megvalósítás szükségességét és továbbgondolva annak jelentőségét felvállalta, hogy a felújítás kivitelezésre kerüljön. Mai gazdasági környezetben nem könnyű ilyen döntést hozni. Az
egyházközösség önmaga nem vállalhatott szerepet a kivitelezésben ezért
a tulajdonosi szerepét megtartva segítőket keresett meg. Természetesen a
résztvevők felkutatása, feladatok koordinálása, ellenőrzése, felelős döntések meghozatala nem egyszerű feladat.
Az engedélyek megszerzéséhez tervekre volt szükség. Az engedélyek
megadásánál különböző feltételek, kikötések szerepeltek azért, mert a
műemlék fokozott odafigyelést kíván. A kivitelezés során többszöri
egyeztetésre került sor a Kulturális Örökségvédelmi Irodával, akik folyamatosan ellenőrizték az építkezést. Szatmáriné Mihucz Ildikó műemlék
felügyelő amellett, hogy érvényesítette hatósági jogkörét, inkább segítőkészségéről biztosította az építtetőt. A kivitelezésnél nagy segítség volt
ellenőrző jelenléte, mivel szaktanácsaival (nem a hatósági nyelvezetben
használatos utasítások, hanem emberi nyelvezetnek megfelelő segítségnyújtás a jó cél elérése érdekében) gördülékenyebbé, magabiztossabbá
tette a kivitelezést. Érezhető volt az építmény kivételes fontossága.
Az egyházközségnek segítséget nyújtott az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatás elnyerése. Ehhez pályázatot kellett benyújtani, amihez szakértő pályázatíró, lebonyolító volt szükséges, aki eredményesen végzi munkáját.
A kivitelezésre az egyházközség meghívásos pályázatán 4 kivitelező
adott árajánlatot.

A minden szempontból megfelelő pályázata Nálhi Elek dömsödi vállalkozónak volt, akivel a Református Egyházközség kivitelezési szerződést kötött, majd a GRAFORM F.2 Tervező és Szolgáltató Kft.-t bízta
meg a munkálatok műszaki ellenőrzésével, szintmérési rajz készítésével.
A kivitelező a munkálatokat 2011. júliusban kezdte meg. Elsőként a
meglévő vakolatlan vegyes (tégla és kő) falazat homlokzati felületeinek
tisztítását, falazati hiányosságok pótlását, káros sótartalom eltávolítását,
fugák kikaparását 2-3 cm mélyen, portalanítást végezte el. Az előkészítő
munkálatokat követte a vakolás. A vakolás is több szakaszban zajlott a
megfelelő technológiai előírások betartásával. A speciális vakolat a falazat relatív nedvességtartalmát gőz alakban elpárologtatja, amivel javítja a
vakolat fagyállóságát, ugyanakkor a vakolat átengedi a vízpárát, lélegző
falat hoz létre. A vakolat minősége 30-50 évvel meghosszabbítja a felújítási ciklusokat, megszünteti a szigetelési hibákat. Magas cementadagolású, ún. misunglábazaton is repedezés-mentességet nyújt, mivel az 1-120
mikrométer átmérőjű kapilláris csövecskék megtagolják a térfogatot, je-
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lentéktelen szilárdságvesztés mellett. A megfelelő vastagon vakolt fal
nem foltosodik (vastagság : páratároló képesség).
Alapvakolat felhordása 3-4 cm vastagságban történt. Minél durvább a
simítás, annál nagyobb a párolgási hatásfok, ami a fal szellőzőképességének javítása érdekében fontos.
A kivitelezésnél ügyelni kellett arra, hogy az új és régi vakolat találkozásánál ne vagy alig észrevehető síkeltérés mutatkozzon, mivel a vizsgálódó tekintet érzékeny ezekre a jelenségekre. Minden munkafolyamatot
fokozott figyelemmel kellett végezni illetve ellenőrizni, mert csak jó alapokra lehetett a felületi megjelenést biztosító festést elvégezni.
A homlokzat felületkezelése ugyancsak speciális festékkel és festéssel
volt lehetséges. A színkiválasztás is több menetben történt, természetesen
egyeztetve a megrendelővel és a hatósággal. A színek alkalmazását nagymértékben befolyásolta az épület jellege, ünnepélyes megjelenése.
A festésnél feltétel volt, hogy a szín igazodjon a már meglévő megmaradó színezéshez (a fehérnek is számtalan árnyalata van), a régi, más típusú festésnek viselnie, hordoznia kell az új festést, és ezek mellett megfelelő fedőképességűnek és páraáteresztő-képességűnek kell lennie.
Hét festék-előállító, -forgalmazó cég megkeresése és vizsgálata után
került kiválasztásra a Keimfarben Gesellschaft m.b.H. Magyarországi Fióktelepe. A mechanikailag előkészített falfelületet – régi festék, vakolat
csiszolása, portalanítása – 3 rétegű festéssel lehetett felületkezelni. A
KEIM Contact-Plus tapadóhidat képez jól tapadó, régi műanyag-kötésű
bevonatokon a további KEIM diszperziós-szilikát festékek alá, és ezt akkor és ott célszerű alkalmazni, ahol a régi szerves bevonatok környezetterhelés vagy egyéb okok miatt nem távolíthatóak el (marathatóak le). Ásványi alapfelületeken vagy szerves bevonatokon eltömíti a max. 0,5 mm-es
repedéseket és kiegyenlíti a felület strukturális különbségeit.
A KEIM Granital mindenfajta ásványi alapfelületre felhordható. Alkalmazható régi épületek felújításánál és új épületek kivitelezésénél is. A
KEIM Granital egy bizonyított, hosszú élettartamú szilikátbázisú homlokzatfesték modifikált káliumszilikát kötőanyaggal. Kiváló fedőképességgel rendelkezik, sárgulásmentes, és kizárólag abszolút fényálló szervetlen pigmenteket
tar tal maz.
Megvédi az
alap fe lü le teket az erős
időjárási
igénybevételektől, különösen savas légkörben.
A festéshez használt
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hígító és alapozó, a KEIM Special-Fixativ oldhatatlanul kikövesedik az
aljzattal, kiváló páraáteresztő, kiváló időjárásálló és nem éghető. Föbb jellemzői: időjárásálló, nem képez filmréteget, nagyon jó páraáteresztő, abszolút UV-álló, gomba- és penészálló, oldószerálló, környezetbarát.
A templom homlokzatának egyik lényeges eleme az ajtók körüli kőburkolatok. Ezek is rendkívül rossz állapotban voltak. Az építési engedélyben külön kitért a hatóság ezeknek a szakszerű felújításának szükségességére. Az egyházközség ennek figyelembevételével bízta meg
Szerényi Péter kőrestaurátort a munkálatok elvégzésére. Munkáját nem
csak az ajtók kőkereteinek restaurálásáért dicsérhetjük, hanem a korábbi
időkben betonból készült küszöbök kicserélése időtálló kőburkolatra is az
Ő javaslata volt, amely szerkezeti megoldás természetesen megfelelőbben illeszkedik a templom szellemiségéhez.
Hasonlóképpen külön figyelmet kellett fordítani a térburkolatok kialakítására. A bejáratok megközelítésére töredezett, megsüllyedt beton felületek szolgáltak. A templom környezetéhez nem lett volna méltó a különböző mintázatú, formájú betonkockakő. Műemlék felügyelővel történt
egyeztetésnek megfelelően olyan térkő burkolat készült, ami megfelelően
illeszkedik a templom építészeti kialakításához.
Az előzetes terv szerint az épület körül beton anyagú járda készült volna. Ez a megoldás nem volt megfelelő, egyrészt mert a felcsapódó csapadék vizesedést okozott volna a falakon, másrészt esztétikai, illeszkedési
okai is voltak. Megoldásként fogadta el minden résztvevő a kavicsterítést,
ami a felmerült igényeket kedvezően elégíti ki.
Végül a templomkert rendezése is megtörtént. Az épület közvetlen környezetében található terepszintet úgy kellett alakítani, hogy a csapadékvíz
az épülettől minél jobban eltávolodjon a falak védelme érdekében. A ke-

vésbé értékes fák kivágásra kerültek, és remélhetőleg tavaszra a kert új
formájában, új növényekkel fog kiteljesedni.
A kert határolására épült kerítés is felújításra került, melyhez az egyházközösség óriási segítséget nyújtott.
Mint korábban a Petőfi szüleinek háza felújításánál, nagyon jó vélemény alakult ki a megvalósításról. Minden résztvevő kedvező, építő jellegű hozzáállása hozta meg a minőségi eredményt. Örömömre szolgált,
hogy a fővállalkozó helyi illetőségű volt, valamint számomra az vált újra
világossá, hogy egy megvalósítás sikeressége legnagyobb mértékben az
építtető hozzáértésén, megértésén múlik.
A Dömsöd-Nagytemplomi Református Egyházközség tovább tervezi
a felújítási munkálatokat. A következő cél a templomhajó tetőszerkezetének, tetőfedésének felújítása. A készülő tervek szerint az eredeti állapotnak megfelelően fazsindely lesz az új keményfedés.
Az elmúlt két évben a település két fontos épülete újult meg. Remélhetőleg ez a folyamat nem áll meg, és 2012-ben is lesz vagy lesznek olyan
épített környezeti elemek, melyek felújításával, építésével teszik szebbé
környezetünket.
Fekete Miklós
építész
műszaki ellenőrzéssel megbízott
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Gondolatok a gyermekjóléti
és családsegítõ szolgálatról

Sokan még a mai napig nincsenek pontosan tisztában tevékenységünkkel, szolgáltatásunkkal, pedig nevünkben benne van, hogy a hozzánk forduló illetve hozzánk küldött
családok segítését végezzük. Nem helyettük oldjuk meg a problémát, hanem velük
együtt. Így az alapvető elvárás, hogy bizalommal és ne követelőző módon keressenek
fel minket. Ügyintézésben, információnyújtásában, tanácsadásban, segítő beszélgetésben vagy a megfelelő helyre való továbbirányításban tudunk segíteni. Szorosan együttműködünk az önkormányzat szociális osztályával is. Az ő feladatuk a rászoruló igénylők anyagi segítésének jogosultságát eldönteni. A családsegítő nem adhat pénzbeli támogatást.
A gyermekjóléti szolgálat a gyermek
jólétét szolgálja. A családban felmerülő
nevelési, tanulási, magatartási, esetleg
egészségügyi problémák megoldásában
akkor segítünk, ha a szülők nem tudnak
vagy nem akarnak megoldást találni.
Akkor is szerepünk van a család életében, ha hatósági eljárás (pl. védelembe
vétel) van folyamatban.
Feladatunk inkább a megelőzésben
kapna nagyobb szerepet. Ennek érdekében rendezzük meg minden évben a 2x1
hetes nyári napközis tábort a Gyermekbarát Egyesülettel közösen. Ez idő alatt a gyermek felügyelet alatt van, nem csavarog
céltalanul. Programot biztosítunk neki.
A nyár nagy feladata még a pótvizsgára kötelezett gyermekek felzárkóztatásának
elősegítése. Sajnos azoknak a gyerekeknek, akik év közben nem teljesítettek megfelelően, rá kell áldozniuk a nyarat a tanulásra. Mi segítünk nekik. Szolgáltatásunk mindenki részére ingyenes.
Ahol nagy a szükség, közel a segítség – így tartja a hagyomány. Ezt próbáljuk kihasználni azzal is, hogy egész évben elfogadjuk a felajánlott adományokat, amit a rászorulók között osztunk szét. 2011-ben sok ilyen volt. Több családtól ruhát, játékot,
nagy mennyiségű ruhaneműt és cipőt kaptunk Buzáné Ancsától. Bútorokat, berendezési tárgyakat több nyaraló ajánlott fel. A Gyermekétkeztetési Alapítvány az elmúlt évben két alkalommal biztosított 700-700 személynek tartós élelmiszert, amit szolgálatunk osztott szét.
Karácsony előtt felkeresett a Tcom Europark csapata, akik karácsonyi ajándékkal
akartak meglepni egy családot. A kiválasztott családok (végül kettő volt) nagy menynyiségű ajándékot kaptak tőlük, ami nagy meglepetés volt mindkét családnak. A fenyőfa és a hozzá tartozó díszek, élelmiszer, ruhanemű, játék a gyerekeknek
csak ízelítő a felajánlások közül.
Köszönjük mindenkinek a segítséget, és várjuk az idei
évben is a jó szándékú adakozókat.

Boldog, békés
új évet kívánnak
mindenkinek a
családsegítő és
gyermekjóléti
szolgálat
munkatársai
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Egyszerû tippek,
spórolásra

Sokszor találkozunk azzal a kifejezéssel, hogy
„rohamosan változó világunk” … Igen, ez a változó
világ, mely körülvesz bennünket, igen gyorsan vált
jobbról rosszabbra illetve fordítva. Nem bocsátkoznék az okok megfejtésébe, boncolgatásába, mert ez
mit sem változtat a tényeken, mégpedig azon, hogy a
háztartásoknak, a családoknak meg kell tanulni spórolni, takarékoskodni! Ne szégyelljük olykor nagyanyáink, dédanyáink fortélyait feleleveníteni! Sokszor egészen aprócska, lényegtelennek tűnő dologgal is lehet trükközni, lássunk néhányat:
Télvíz idején:
– A kályhában, vegyestüzelésű kazánban fűtőknek kiváló alágyújtó lehet a kerti hulladék méretre
darabolva. Pl. fanyesedék, gally, kukoricabordó,
napraforgószár stb. A megvásárolt vastag tüzelőt így
nem kell felaprózni, s a tűztérben sokáig izzik, tartva
ezzel a meleget.
– Vízkeresztet (jan. 06.) követően számtalan díszétől megfosztott fenyő kerül a szemétre. Méretre
darabolva a kályhában hamar lángra kap, kis meleget nyújt a helyiségben.
– A háztartásban keletkező papírhulladék, mint pl.
a lisztes és cukros zacskó vagy egyéb dobozok, újságok ugyancsak igen jó gyújtósként szolgálhatnak.
– Az ablaknyílások elé szigetelőként már használaton kívüli huzatokat, plédeket vagy egyéb textíliát
helyezzünk takarosan formára hajtogatva, hogy a
szemnek is tetszetős legyen. Ez a szigetelés fennfogja a réseken beáramló hideg levegőt. Az ajtók előtt is
alkalmazhatjuk ezt a technikát.
Konyhában:
– Az itt keletkezett hulladékot, mint pl. zöldség- és
gyümölcshéjat kisállataink szívesen elcsemegézik.
Ha nincsenek állatok, akkor a kert egy szegletében
komposztáljuk, hogy a tavaszi ásásnál mint trágyát
juttassuk vissza a földbe.
– A kenyér kilónkénti ára már meghaladja a 200
Ft-ot is, és joggal bosszankodik a háziasszony, ha a
száradó kenyér csücske vagy a szelet kenyér már
csak ide-oda hányódik a kenyértárolóban. Érdemes
megszárítani ezeket a kallódó csücsköket, szeleteket
és prézlinek ledarálni. Kiváló zsemlemorzsa készülhet belőle! Elkészítésénél kérjük ráérő családtagjaink segítségét!
– A panírozásból megmaradt tojásból kiváló csipetketésztát lehet gyúrni. Az elcsipedett tésztát szárítjuk, és levesbetétként bármikor hasznosíthatjuk!
Az egyszerű spórolásnak számtalan más formája
létezik még, melyeket szívesen teszünk közzé, ebben a rovatban! Várjuk a kipróbált fortélyokat, ötleteket!
Segítsünk egymásnak spórolni, boldogulni!
-V.I.-
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Dömsödi Tûzoltó Egyesület
December hónap

A decemberi hónapban szerencsére nem volt
káresetünk. Remélem, ez egy kicsit annak is köszönhető, amit az előző cikkben írtam, és sokan
meg is fogadták a tanácsokat.
Azért van, amit viszont meg kell hogy említsek. Káreset nem, de riasztásunk az volt, és
mindkét esetben nem volt valós a bejelentés.
December 15-én éjszaka 1 óra körül a Ráckevei Rendőrkapitányságra telefonált egy férfi, aki
szerint Dömsöd Ságvári utcában lakóház ég. A
rendőrség továbbította a bejelentést a tűzoltóságnak. A Ságvári utcába a dömsödi fecskendő, a
ráckevei fecskendő és a Rendőrség Közrendvédelmi Osztály járőrei vonultak, és keresték a káreset helyszínét. Természetesen a jelzés nem volt
valós, semmilyen tűz sem volt az utcában. A bejelentő ismét telefonált kb. 30 perc elteltével,
hogy ő csak álmából felriadt, és azt hitte, hogy ég
a szomszéd ház, de már látja, hogy nincs baj.
Szerencsére máshol nem volt éppen akkor szükség sem ránk, sem a rendőrjárőrökre, e miatt a felelőtlen viselkedés miatt nem tudtunk volna egyből indulni és segíteni egy valós káresetnél.
December 17-én 12 óra 56 perckor telefonált
egy férfi, hogy Dömsöd Tókert utca 8. szám alatt
lakás ég. Ide is, mint az előző esetben, gyorsan és
nagy erőkkel vonultunk mi is és a ráckevei tűzoltók is a helyszínre. A 8. számhoz érve viszont
csak meglepődött lakókat találtunk. Ez a bejelentés is csak felelőtlen, gyerekes viselkedés
volt. Az előző esetben megvolt a bejelentő személy neve és telefonszáma, a második esetben
meg a bejelentő telefonszáma, éppen ezért a tűzoltóság megtette a megfelelő lépéseket.

Megtévesztő jelzések szankcionálhatók!

Ezek az esetek megszaporodtak az ország területén, éppen ezért a tűzoltóság különbséget
tesz a „Téves jelzés”, a „Vaklárma”, valamint
a „Megtévesztő jelzés” között.
„Téves jelzés” például az, amikor a tűzoltóság a helyszínre vonulva füstöt észlel, de kiérkezve felügyelet melletti égetést talál.
„Vaklárma” az, amikor a tűzoltóság a bejelentés alapján a helyszínre vonul, de tüzet vagy
tűzre utaló jelet nem talál.
„Valótlan vagy megtévesztő jelzés” pedig
az, amikor valaki szándékosan, szórakozásból
vagy önérdekből hamis, nem létező káreseményről tesz bejelentést.
A megtévesztő, valótlan jelzések szankcionálását szabályozó jogszabályban változás
történt! A szabálysértésekről szóló 1999. évi
LXIX. törvény módosítása alapján, aki valótlan
vészhelyzetről bejelentést tesz, az ellen a rendőrség eljárást indít, és százezer forintig terjedő
bírsággal büntethető. Ha a hamis bejelentés
alapján a tűzoltóság a bejelentett helyszínre vonul, akkor a bíróság indít eljárást, és az elkövető

százötvenezer forintig terjedő bírsággal,
vagy akár elzárással is büntethető. Ezen felül
a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről,
valamint a tűzoltóságokról szóló 1996. évi
XXXI. törvény kimondja, hogy köteles a vonulási költséget kifizetni az, aki a tűzoltóságnak
szándékosan megtévesztő jelzést adott. A tűzoltóság híradóügyeletén elhelyezett telefonkészülékek még akkor is azonosítják a hívó fél számát, ha az titkosítva lett, valamint minden hívás
rögzítésre kerül, így utólag visszakereshető.
A tűzoltóságok minden megtévesztő jelzés
esetén annak dokumentumait átadják a hatáskörrel rendelkező hatóságnak, akik az eljárást megindítják.

Néhány szó a tavalyi évről

20 tűzeset, 3 műszaki mentés, 2 vaklárma/téves jelzés volt. Az előző évhez képest növekedett a tüzek száma, a műszaki mentések viszont
csökkentek.
Sikerült kettő új légzőkészüléket is vásárolni,
és lecserélni kettőt a 33 éves készülékeinkből.
Felújításra került az IFA szer féke, vízpumpája és hengerfejei.
Felújítottuk az Opel Blitz kis fecskendőnk karosszériáját, és a teljes segéd alvázat kicseréltük.
Szeretném megköszönni minden kedves támogatónk segítségét, mert nélkülük ez nem jöhetett volna létre.
A Dömsödi Tűzoltó Egyesület vezetőségének és tagjainak nevében is Káresetektől Mentes és Sikerekben Gazdag Új Esztendőt kívánok minden kedves dömsödi lakosnak!
Ha támogatni szeretnék Egyesületünk munkáját, személyesen az egyesület bármely tagja
felé jelezve vagy pedig a Dömsöd központjában
lévő Fókusz Takarékszövetkezetben tudnak a
számlánkra befizetni.
Dömsödi Tűzoltó Egyesület
Számlaszámunk: 51700272-10903818
Megtisztelő segítségüket várjuk és előre is
köszönjük!
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 06-24-518666 számokon lehet elérni.
Elérhetőségünk: Ha baj van!
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Egyéb elérhetőségünk: id. Tárkányi Béla
Dömsödi Tűzoltó Egyesület Parancsnoka
Telefonszám: 06-20-383-5407
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Ünnepek, bulizás!
De figyeljünk a ránk leselkedõ veszélyekre is!
Buli, zene, szórakozás…

A diszkó és a szórakozás köré számos
veszélyhelyzet csoportosul. A szórakozásnál is az a legfontosabb, hogy legyünk tudatosak, ismerjük, hogy milyen veszély és
honnan leselkedhet ránk. Ha ezt tudjuk, akkor tehetünk ezek megelőzéséért is.
Szervezzük meg programunkat! Kikkel
megyünk? Hová szeretnénk menni? Mivel
megyünk és jövünk haza a szórakozás
helyszínéről? Gondoljunk arra, hogy nem
biztonságos egyedül hazamenni éjszaka. A
hölgyeknek javasoljuk a konszolidáltabb,
nem kihívó öltözéket! Mivel ha túl szexi
ruhában jelennek meg, nem csak annak a
tekintetét fogják magukra vonni, akiét szeretnék, hanem másét is.
Amennyiben úgy döntünk, hogy gépkocsival megyünk szórakozni, a gépkocsi vezetője vállalja fel, hogy a kikapcsolódás alkalmával nem fogyaszt alkoholt! A gépkocsival forgalmas, jól kivilágított helyre
parkoljunk! Parkolás után az értékeket vegyük magunkhoz, semmit ne hagyjunk a
kocsiban!
A ruhatár nem biztonságos! Az értékeinket (pénzünket, telefonunkat, indítókulcsot) tegyük a táskánkba, amit egész este
tartsunk magunknál! Ha bulizni megyünk,
csak azt vigyük magunkkal, amit feltétlenül szükséges! Akárhol vagyunk, soha ne
tegyük a pénztárcánkat, telefonunkat a
pultra!
Ne becsüljük le a tolvajokat! Egy profi
tolvaj jólöltözött, könnyen a bizalmunkba
férkőzik.
A szórakozóhelyeken, bárokban, diszkókban egyaránt szokás ismerkedni, idegenekkel szóba elegyedni. Egy-két pohárnyi
alkohol után, főleg ha kellemes a társaság,
elalszik az óvatosságunk, és elővigyázatlanokká válhatunk. Ha ilyen helyen játékra
buzdítanak bennünket, legyen szó kártyáról vagy bármi másról, és pénzben fogadunk, akkor gyulladjon fel a veszélyt jelző
lámpa, hogy szélhámossal van dolgunk!
Ilyenkor a pénzünk a tét és a célpont.
Vigyázzunk a drogokkal! Káros hatásaik mellett fogyasztásuk bűncselekmény is!
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály
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Ál lat or vo si
ügye let

2012. január 14-15.
Dr. Bécsi László
Ráckeve, Ady E. u. 48.
06-20-924-2367

HA BAJ VAN:
defibrillátor

elérhetõsége a
Sion Security számán:

06-70-634-5434

2012. január 21-22.
Dr. Mészáros János
Kiskunlacháza, Rózsa u. 5.
06-20-927-2366

2012. január 28-29.
Dr. Guba Sándor
Szigetszentmárton, Bercsényi u. 8.
06-30-265-2515

2012. február 4-5.
Ifj. dr. Fábián Miklós
Kiskunlacháza, Báthory u. 8.
06-30-951-0507

Felelős szerkesztő: Vass Ilona Györgyi
Felelős kiadó: Dömsöd Nagyközségi
Önkormányzat, Dr. Bencze Zoltán aljegyző
Szerkesztôség címe: 2344 Dömsöd, Petôfi tér 6.

2012. február 11-12.
Dr. Nagy Zoltán
Dömsöd, Kossuth L. u. 95.
06-20-934-7625

ISSN: 2060-2820

Anya köny vi hí rek
Születtek:

Darázs Sándor – Kiss Brigitta
REGINA
Rupa Attila – Botló Adrienn
KEVIN ATTILA
Kun József – Patai Gyöngyi
RAJMOND ZSOLT
Fabók Sándor – Mészáros Emese
FRUZSINA

Házasságkötés nem volt.
Elhunytak:

Csécs József Sándor
Dangel András Richard
Kocsi József
Szadai Zsófia
Dobos László

69 éves
75 éves
60 éves
90 éves
80 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

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 900 példányban.
Az újság Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
támogatásával jelenik meg.

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

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

Tel.: +36-24-519-720

Háziorvosi
rendelés

I. körzet: Dr. Szőnyi Alíz
Dömsöd, Zrínyi u. 8/b
Tel.: (+36-24) 435-103, +36-20/485-6060
Rendel: hétfő, szerda: 13.00-17.00 óráig
kedd, csütörtök, péntek: 7.30-11.00 óráig
II. körzet:
A háziorvosok kéthetes váltásban látják el a II.
körzet betegeit saját rendelőjükben, saját rendelési idejükben az alábbiak szerint:
2012. jan. 9–22.: Dr. Szőnyi Alíz
2012. jan 23–febr. 5-ig: Dr. Rókusfalvy Sylvia
2012. febr. 6–19-ig: Dr. Szőnyi Alíz
III. körzet: Dr. Rókusfalvy Sylvia
Zrínyi út 8/a
Tel.: (+36-24) 436-180, +36-30/9523-588
Rendel: hétfő, szerda: 07.30-11.00 óráig
kedd, csütörtök: 13.00-17.00 óráig
péntek: 07.30-11.00 óráig

Gyermekorvosi rendelő: Dr. Szakály Ilona
Szabadság u. 42.
Tel.: (+36-24) 435-153, +36-20/9422-698
Rendel:
hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 07.30-11.00 óráig
szerda: 13.00-16.30 óráig
Fogorvosi rendelés: Dr. Vass Ferenc
Szabadság u. 42. Tel.: (+36-24) 434-998
Rendel: kedden, szerdán és pénteken: 8-12
óráig, hétfőn és csütörtökön: 13-18 óráig

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

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

SAROK
GYÓGYSZERTÁR

NYITVA TARTÁSA:
hétfőtől péntekig:
7.30-tól 19.00-ig,
szombaton: 7.30-tól 12.00-ig
Telefon: 06-24/434-393

24

XXII. évfolyam 1. szám

Adven ti mézeskalács-kiállítás

Fotó: Vass

Az Iringó Színjátszókör, Bábelné Marika
és Bábel Andrea munkája

Információs táblák és k iadvány Dömsöd rõl

Cikk a 7. oldalon.
Fotó: Varga László főtanácsos

