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2009. január Ára: 150.- Ft

A januári Aktuálist nem kezdhetem más-
sal, mint jókívánságokkal, és nemcsak azért,
mert így illik, hanem azért is, mert mostaná-
ban tényleg mindenkire ráfér egy kis jókí-
vánság, egy kis pozitív gondolkodás! Tehát,
nagyon boldog új esztendõt kívánok minden
dömsödi polgárnak! Kívánom, hogy minden
álmuk, óhajuk teljesüljön! Kívánom, hogy
béke legyen és megértés � az élet minden te-
rületén! Kívánom, hogy az elõrejelzések el-
lenére a 2009-es év se legyen nehezebb az
elõzõnél, és mindenki boldogságban élje
hétköznapjait is!
Azért soha rosszabb év befejezést! Az elõ-

zõ írásaimban már említettem � a váratlan
adókiesés miatt � az Önkormányzati Minisz-
tériumhoz benyújtott pályázatunkat. Nos,
néhány nappal karácsony elõtt igazi ajándé-
kot kaptunk. Kérésünket a Miniszter úr meg-
alapozottnak találta, és 13 millió forint mû-
ködésre fordítható támogatást ítélt meg
Dömsöd nagyközség 2008. évi költségveté-
séhez. Ezt az összeget már meg is kaptuk, és
bár nem pótolja teljesen az adókiesést, de se-
gítségével a régebbi tartozásainkat kiegyen-
lítettük, és kicsit könnyebb szívvel kezdhet-
jük a nem könnyûnek ígérkezõ új esztendõt.
Itt szeretném megköszönni Varjú László ál-
lamtitkár úr segítségét, aki nemcsak ígért,
hanem ígéretét be is tartotta. Természetesen
a sikerhez kellett a pályázatot összeállító
munkatársaim pontos munkája is. Köszö-
nöm, de ez Tõlük természetes.
Az ünnepekhez közeledve � évrõl évre �

két esemény erõsíti bennünk a karácsonyi
hangulatot. A Nyugdíjasok Karácsonya és a
Karácsonyi Koncert. Ezeken a rendezvénye-
ken az elõzõ években is színvonalas, tartal-
mas mûsorokat kaptunk, ha lehet, idén még a
magasra tett mércét is sikerült túlszárnyalni.
A két elõadás vendégmûvészei, Oszvald Ma-
rika, Csere László és Pitti Katalin elõadói
nagysága garancia volt a sikerre. A dömsödi

gyermekek és kórustagok foglalták olyan ke-
retbe a produkciókat, amely igazán emléke-
zetessé tette ezeket az esteket.
A nyugdíjasok rendezvényén elmondtam a

köszöntõben, és most is megismétlem, keres-
senek bennünket, ha úgy érzik, hogy nehéz-
ségeik vannak. Mindenkinek segítünk � ez is
a dolgunk �, de csak annak tudunk, aki jelzi
ezt felénk. Nagyon kérek minden érintettet,
ne szégyelljék bajukat, olyan világot élünk,
amikor bizony bárki kerülhet méltatlan hely-
zetbe. Néhány napja részt vettem az Ipartes-
tület éves közgyûlésén, ahol szintén felaján-
lottam a segítségünket a likviditási gondok-
kal küzdõ, nehéz helyzetben lévõ vállalko-
zóknak, iparosoknak. Keressék fel munkatár-
saimat, és közösen keresünk megoldást a fi-
zetési kötelezettségek ütemezésére.
Az RSD projekttel kapcsolatban annyit,

most voltam Tökölön egy tájékoztatón. Az
ott kapott hírek szerint a tervezés a befejezõ
szakaszához érkezett. Kicsit csalódott va-
gyok, mert az utolsó információ szerint csak
Ráckevéig fogják kotorni a Duna-ágat,
Dömsöd térségében csak a holtágat. Azért
remélem, ez még nem a végleges döntés.
Szintén a projekthez tartozik, hogy az év ele-
jén megalakul a térségben az a beruházási
társulás, amely a parti sáv csatornázásának
munkálataira alakul. Az üdülõ-tulajdono-
soknak már most felhívom a figyelmüket,
hogy készüljenek a közmûfejlesztésre. Errõl
mindenkit idõben fogunk értesíteni.
Szomorú kötelességemnek teszek eleget,

amikor a tizenkét éven keresztül képviselõ-
ként dolgozó Katona Antal barátomra emlé-
kezem. Megrendítõen váratlan halálával
nemcsak családjában hagyott betöltetlen ûrt.
A közért végzett munkássága mindnyájunk
elõtt példaértékû kell hogy legyen.
Befejezésül még egyszer minden jót kívá-

nok az új év minden napjára!
Bencze István

AA KK TT UU ÁÁ LL II SS
A vaddohány virága

Fotó: Fábián Ilona

�Áldott légyen
s boldog a lépted!
Házban béke
egész évben!
Öröm, egészség: hozza év, nap,
elég erõt, ha sújt baj néha.
Polcra adja kis kenyerünk
azÚr nekünk!�

Szalki BernáthAttila versfordításával kívá-
nok a Dömsödi Hírnök olvasóinak és munka-
társainak az elkövetkezendõ esztendõben
egészséget, békességet, boldogságot!

Vass Ilona szerkesztõ

MEGH ÍVÓ
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat

Képviselõ-testülete 2009. január 30-án (pén-
teken) 18 órakor az Oktatási és Mûvelõdési
Központba

FALUGYÛLÉS-t hív össze,
melyremeghívja a település lakosságát.
A falugyûlésen a lakosság tájékoztatást kap

a 2009. évi önkormányzati költségvetés ter-
vezetérõl, a tervezett fejlesztésekrõl.

Bencze István
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Születtek:
Badits András � Burján Edina

VANDA
Barta Attila � Fehér Bernadett

ERIKROLAND ésCSANÁDMÁRK
JózanGábor � Csécs Veronika

GERGÕPÉTER
Pekker Attila � Kiss Noémi

FLÓRIÁNATTILA
Mihalik János �NagyMónika

LUCAZSÓFIA

Házasságkötés nem történt.

Elhunytak:
Horváth BélánéMolnár Olga 81 éves
Tóth Pál 81 éves
Vass Istvánné Bugyi Ilona 81 éves
Mendi Dániel 68 éves
Bak Lajos 61 éves
KatonaAntal 74 éves
Gulyás Józsefné Zentai Éva 85 éves
Csepregi Sándor 69 éves
Petyovszky Józsefné OrszágKlára 57 éves
FazekasMihály 51 éves

Anyakönyvi hírek

HÁZIORVOSI RENDELÉS
I. körzet: Dr. HornyákEdit
Zrínyi u. 8/b
Tel.: (24) 435-103; 20/432-1033
Rendel: hétfõ, szerda: 13.00�17.00 óráig
kedd, csütörtök: 07.30�11.00 óráig
péntek: 07.30�11.00 óráig

II. körzet: Dr. Tóth István
József Attila u. 8.
Tel.: (24) 435-137; 30/9705-250
Rendel: hétfõ-péntek: 07.30�11.00 óráig
csütörtök: 16.00�17.00 óráig

III. körzet: Dr. Rókusfalvy Sylvia
Zrínyi u. 8/a
Tel.: (24) 436-180; 30/9523-588
Rendel: hétfõ, szerda: 07.30�11.00 óráig
kedd, csütörtök: 13.00�17.00 óráig
péntek: 07.30�11.00 óráig

Gyermekorvosi rendelõ:Dr. Szakály Ilona
Szabadság u. 42.
Tel.: (24) 435-153; 20/9422-698
Rendel: hétfõ, kedd, csütörtök, péntek:

07.30�11.00 óráig
szerda: 13.00�16.30 óráig

Háziorvosi ügyelet
Ügyeleti idõ: hétfõtõl�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.
(Rendelõintézettel szemben)

Ügyelet telefonszáma: 06/24-385-342

Állatorvosi ügyelet
2009. január 11.

dr. Bécsi László
Ráckeve, Ady E. u. 48.
Tel.: 06-20-924-2367

2009. január 17-18.
dr. FábiánMiklós
Kiskunlacháza, Báthory u. 8.
Tel.: 06-30-961-1694

2009. január 24-25.
ifj. dr. FábiánMiklós
Kiskunlacháza, Báthory u. 8.
Tel.: 06-30-951-0507

2009. január 31 � február 01.
dr. Ivanics Ervin
Dömsöd, Tókert u. 2.
Tel.: 06-30-266-3271

2009. február 7-8.
dr. Guba Sándor
Szigetszentmárton, Bercsényi u. 8.
Tel.: 06-30-265-2515

Felelõs szerkesztõ: Vass Ilona Györgyi
Felelõs kiadó: Dömsöd Nagyközségi

Önkormányzat, Bencze István polgármester
Szerkesztôség címe:

2344 Dömsöd, Petôfi tér 6.
ISSN: 2060-2820

Lapzárta: január 20.
Alapzárta után beérkezõ anyagokat nem áll
módunkban adott számbanmegjelentetni!

Várhatómegjelenés: február eleje
Az írások elfogadása nem jelenti azok feltétlen

megjelentetését!
Rovatvezetõk, és az újságmegjelenésében

közremûködõk:
Bábel László, Balázs Csaba, ifj. Balogh
László, Bencze István, Csikós Lászlóné,
D. Nagy Judit, dr. Domonkos János, Dulcz
Dénes, Gáspár László, Habaczellerné Juhász
Judit, Jávorka Józsefné, Kancsár Péter, Kõvári
Zoltán, Mészáros Pálné, OrbánnéKiss Judit,

Orosz Lajosné, Richter Gyuláné, dr. Rókusfalvy
Sylvia, dr. Siket Péter, SzabóAndrea, Szabó Pé-
ter, Szabó Sándor, Tóth István, Varsányi Antal,

Vass IlonaGyörgyi, dr. Vörös Andrea
Készült 1000 példányban.

Az újságDömsödNagyközségi Önkormányzat
támogatásával jelenikmeg.

Szedés, tördelés, nyomda:
Press+Print Kft. Kiskunlacháza,

GáborÁron u. 2/a

Tisztelettel felhívom szíves figyelmüket,
hogy a 2009-es esztendõre is van elõfizetési
lehetõség a Dömsödi Hírnökre, melyet az
önkormányzat fõpénztárában Richter Gyu-
láné Veránál � ügyfélfogadási idõben � ren-
dezhetnek!
Aki már eddig is elõfizetõ volt, az az új-

ságban elhelyezett csekkek befizetésével je-
lezheti ez irányú szándékát!
Fontos, hogy január hónapban rendez-

zék mindezt, mert év közben az elõfizetés
nem lehetséges!

AMagyar Korona Gyógy-
szertár nyitva tartása:

Hétfõtõl péntekig: 7.30 - 18.30
Szombaton: 7.30 - 12.00
Internetes oldalunkat a

www. magyar-korona-gyogyszertar.hu
címen érhetik el!

Agyógyulás, a betegségmegelõ-
zése és az egészség megõrzése a
legfontosabb mindenki számára!
Mindezekkel kapcsolatosan szá-
mos hasznos információt talál
honlapunkon az idelátogató!
Fontos tudni, hogy az egyetemi
diplomával rendelkezõ gyógy-
szerész az orvosokkal gyógysze-
részi gondozást végezhet!
Gyógyszertárunkban elõdeink
példájával várjuk a betegeket és
végezzükmunkánkat!

Dr. SzabóGáborné
gyógyszerész

ADömsödi Horgász Egyesület Közleménye:

KÖSZÖNJÜK!
Köszönjükmindazoknak, akik 2007. évi sze-

mélyi jövedelemadójuk 1%-át egyesületünk ré-
szére ajánlották fel!
Egyesületünk számlájára 305.670 Ft érke-

zett.
Az összegbõl 2009. évben nyugdíjas 80 éven

felüli horgászainknak ingyenes horgászatára
(20 fõ) 278.000 Ft-ot kívánunk fordítani. A
maradék 27.670Ft-ot pedig egyesületi forrással
kiegészítve, 70 év feletti és alacsony jövedelmû
nyugdíjasaink támogatására fordítjuk.
Kérnénk, amennyiben lehetõsége van, a

2008. évi személyi jövedelemadó 1%-ával tá-
mogassa egyesületünket!
Célunk továbbra is a 80 év felettiek ingyenes

horgászatának biztosítása.
A 70 év feletti és alacsony jövedelmû nyug-

díjasok támogatása.

Kedvezményezett:
DömsödiHorgász Egyesület
Adószámunk: 1-9833293-1-13

FELAJÁNLÁSÁTATÁMOGATOTTAK
NEVÉBENELÕRE ISKÖSZÖNJÜK!

H.E.Önkormányzat
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Sokat spekuláltam, hogy írásomnak milyen
címet is adjak. Felmerült a �Félidõben�, a
�Mérleg�, a �Tájékoztató� cím, de végül is a
fenti azonosítóval jegyeztem a következõ gon-
dolatokat. Hogy miért döntöttem emellett, arra
logikus, egyértelmûmagyarázatot én sem tudok
adni, talán igazán az motivált, hogy két évvel
vagyunk a választások után, és két évvel elõtte.
Hónapról hónapra szinte minden rezdülésünk-
rõl írtam, tényleg a legnagyobb nyilvánosság
elõtt végeztük a munkánkat, ettõl függetlenül
úgy gondolom, hogy egy összefüggõ, a min-
dennapjainkat bemutató írás talán érdeklõdésre
tarthat számot.
A kiindulópontom nem lehet más, mint 2006

októbere. Nem szeretek visszamutogatni, most
sem teszem, csak éppen a tényeket szeretném
rögzíteni. Elsõ dolgom, dolgunk egy átfogó,
mindenre kiterjedõ vizsgálat volt. Ennek a vizs-
gálatnak az eredménye egyértelmûvé tette szá-
momra, hogy egy olyan települést örököltünk,
amely viszonylag jó állapotban van, amely a
körülményekhez képest az elmúlt másfél évti-
zedben erején felül teljesített, és amely bizony a
továbbiakban is megfeszített munkát követel
magának mindenkitõl, akinek az a dolga, hogy
szolgálja a dömsödi embereket. Néhány alka-
lommal visszahallottam azt a megállapítást,
hogy nem fejlõdött, nem fejlõdik Dömsöd. Ez
így nem igaz, mert a rendszerváltozás óta eltelt
tizennyolc év alatt soha nem látott fejlõdésen
ment keresztül nagyközségünk. Épült egy cso-
dálatos mûvelõdési ház, egy ugyanilyen sport-
csarnok, egy óvoda. Ez idõ alatt elkészültek
azok az infrastrukturális beruházások (telefon,
gáz, csatorna, kábel TV), amelyek egy részének
megvalósításával az országbanmégma is jó né-
hány település küszködik. Nem is kell nagyon
messzire utaznunk, hogy ilyet találjunk. Ezek-
ben az években elkészült több utca felújítása,
szilárd burkolattal történõ ellátása. Kialakításra
került egy olyan �városmag�, amelyre tényleg
büszkék lehetünk. Ezek mind az elõdeimet, a
két polgármestert, és az elõdeinket, az eddigi
képviselõ-testületeket dicséri. Nameg persze az
itt élõ embereket!
A körülmények tehát adottak voltak. A köte-

lezõ feladatokon túl iránymutatást kaptunk az
elõzõ ciklusban elfogadott Településfejlesztési
Koncepcióból, az általamösszeállított 2007�2010
közötti idõszakra vonatkozó Gazdasági Prog-
ramból, valamint a gazdasági, társadalmi válto-
zásokhoz igazodó képviselõi, intézményveze-
tõi, állampolgári ötletekbõl. Nem sokkal a vá-
lasztások után mindnyájunk elõtt egyértelmûvé
vált, hogy a nagyberuházások közül valós reali-
tása csak egy esetleges iskolaépítésnek van.
Ezért aztán elsõ dolgunk volt egy új iskola ter-
veinek elkészítése, amellyel ugrásra készen vá-
runk a megfelelõ pályázat kiírására. Már lett
volnamódunk iskolapályázat benyújtására, de a
pályázatíró cég rossz értelmezésemiatt elestünk
a lehetõségtõl. Az igazság az, hogy egy kicsit én
is bûnös vagyok amohóságommiatt, mert min-

denáron 500 millió forintra szerettem volna pá-
lyázni, és nem elégedtem meg a 250 millióval.
A tervek úgy készültek el, hogy szakaszolható,
és kisebb támogatással is elkezdhetõ. Akkor, és
most is azt vallom, hogy egyszer kell elnyer-
nünk olyan nagyságú támogatást, amelybõl
megvalósítható a beruházás. Nem nagyon tu-
dom elképzelni, hogy egy-két éven belül azo-
nos témában kétszer is százmillió forintokat
nyerjünk el a pályázaton. Ez az új iskola viszont
nagyon kéne, mert a Petõfi téri és az �Ötödik�
iskola bizonymár nemXXI. századi kényelmet
nyújt a gyermekeknek.
A nagyberuházásokon kívülmég nagyon sok

olyan feladat van egy adott településen, amely-
nek elvégzése érezhetõen javítja az ott lakó em-
berek életminõségét, közérzetét. Így gondolko-
dott a képviselõ-testület is � velem együtt � és
így határoztuk meg azokat a feladatokat, ame-
lyek sikerével párhuzamosan nõhet a komfort-
érzetünk. Szorosan ide tartozik az utcák, járdák,
közterületek állapota. Néhányan erõs kritikával
illetnek bennünket az utak állapota miatt, talán
nem igazán jogosan. Harmincéves lemaradást
nem lehet két év alatt behozni, pedigminden le-
hetõséget megragadunk az elõrelépés érdeké-
ben. Valóban, így a tél derekán különösen elõ-
jönnek azok a problémák, amelyek a nem szi-
lárd burkolatú utaknál bizony évrõl évre vissza-
térnek. Úgy gondolom, látványos elõretörést
nem értünk el, de azért araszolgatunk. Csak sa-
ját erõbõl útépítésre nem telik, ezért aztán sike-
reink függvénye az eredményes pályázat. Ezzel
évente egy, maximum két utca felújítása, építé-
se lehetséges. Az 51-es út felújítása kapcsán ki-
csit szerencsénk volt, mert a felmart és itt ma-
radt aszfalt segítségével azért sikerült néhány
utcánk tragikus állapotán javítanunk. Nagyon
sokat várok attól az élõ pályázattól, amelyben a
belterületi �poros� utak szilárd burkolatot kap-
nának. Mire e sorok megjelennek, már ismert
lesz a pályázat eredménye, amely siker esetén
egy komolyabb lépést jelentene. Az elmúlt két
évben több mint ezer méter új járdát építettünk.
Ennek nagyobbik részét pályázati pénzbõl való-
sítottuk meg, de nagyon sokan éltek a továbbra
is élõ lehetõséggel, amely szerintmi adjuk a jár-
dához a sódert, cementet, a lakótársunk gondja
a járda megépítése. Erre a következõ évben is
lesz lehetõség. Egy-két esetben úgy javítottunk
a földút minõségén, hogy az ott lakók jelentõs
összeggel járultak hozzá a költségekhez. Így
zajlikmost a K. Nagy László utca javítása.
A településünkön átutazók benyomása jelen-

tõsen javulhatott rólunk az 51-es út felújításá-
val, a járda elkészültével. Tavasszal itt még nem
kevés munka vár ránk, hogy olyan legyen, ami-
lyennek elképzeltük. Természetesen nem csak
az 51-esbõl áll Dömsöd, éppen ezért három-
négy hetente végig szoktam autózni szinte min-
den utcánkon. Mindig jelzem a közterület-fel-

ügyelõnek, ha ápolatlan utcafronttal találko-
zom. Azt állapítottammeg, hogy határozott fej-
lõdés észlelhetõ Dömsödön. Térdig érõ gazzal
már nemigen találkozom, és az esetleg felszólí-
tott tulajdonosok is rögtön rendbe teszik portá-
jukat. Némi összehasonlítási alapom is van, mi-
vel az utóbbi idõben sokat megfordulokmás te-
lepüléseken is, havonta járok a Dunántúlra, ér-
tekezletre. Azt a tanulságot vontam le, hogy az
összehasonlításban álljuk a próbát, de még
messze vagyunk attól a külsõtõl, amilyenek le-
hetnénk. A fogadókészség is azt bizonyítja,
hogy az elõttünk álló években lesz módunk to-
vább javulni ezen a területen.
Már többször hallottam azt a mondást, hogy

�ahol szegények a polgárok, ott szegény az ön-
kormányzat is�. Sajnos, ez ránk is igaz, tényleg
nagy erõfeszítéseket teszünk a mûködõképes-
ség normális fenntartásáért. Úgy gondolom,
hogy az alábbi táblázat adatai mindenmagyará-
zatnál többet mondanak. Ez a táblázat a szemé-
lyi jövedelemadóból a helyben maradt 8%
nagyságát mutatja. A Kormány kiegészíti azo-
nos szintre a lemaradásunkat, de ami nekünk ér-
dekes az az, hogy a kistérség 21 települése kö-
zül mi fizetjük a legkevesebb személyi jövede-
lemadót, tehát nálunk a legkevesebbek a kere-
setek. Ha azt veszem, hogy Dömsödön semmi-
vel sincs több �adómegkerülés�, mint máshol,
akkor ez a tény bizony elgondolkodtató szá-
munkra. Csak hogy néhány dolgot említsek: a
legnagyobb a munkanélküliség, adókkal a leg-
kevésbé terhelhetõk a dömsödi polgárok, mi
várhatjuk a legkevésbé az önként vállalt hozzá-
járulást a fejlesztésekhez. (Egy példa: van a tér-
ségünkben olyan város, ahol az új út építésénél
kötelezik a lakókat, hogy 30-40%-ban járulja-
nak hozzá az építéshez. Ezt ráterhelik az ingat-
lanra, és néhány év alatt részletben lehet fizet-
ni.) A táblázat alapján fel sem merül bennünk,
hogy újabb terheket tegyünk a lakosság vállára.
Nagyon váromaz új foglalkoztatási, szociális

törvény megjelenését, amelynek tervezete sze-
rint sokkal nagyobb számú közhasznú munkást
tudunk alkalmazni. Talán nem vagyok egyedül
azzal a véleménnyel, hogy a Kormány utóbbi
években hozott döntései közül a legjelentõsebb.
Én legalábbis egy komoly kibontakozási lehe-
tõséget látok benne. A tervezet alapján a mun-
kaképes, szociális segélyen lévõknekmunkát és
munkabért ajánlanának az önkormányzatok. A
munkabérhez csak 5% önerõt kell hozzáten-
nünk, ígymegvalósulhat az az óhaj, hogyDöm-
södön minden munkaképes ember dolgozzon.
Munka, tennivaló van bõven, ha ez tényleg így
lesz, ránk csak a szervezés marad. A munkatár-
saim részérõl az elõkészítés folyik, várjuk az in-
dulás idõpontját. Amikor e sorokat írom, éppen
akkor szavazta meg a Parlament az elõzõekben
említett � Út amunkához�címû � törvényt.
Olyan világot élünk, hogy bárhova is tekin-

tünk, mindenhol az anyagi helyzet határozza
meg a teendõket és a lehetõségeket. 2006 végé-
re cirka 100 millió forint hiányzott a mûködé-

KKKKéééétttt  éééévvvv  uuuuttttáááánnnn
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sünkbõl. Ez nemazért volt,mert az elõzõ képvi-
selõ-testület pazarlóan gazdálkodott, hanem el-
sõsorban azért, mert az óvoda beruházás befeje-
zése olyan nem tervezett kiadásokat inspirált,
amelyek elkerülhetetlenek voltak, és amelyek
ezt az eredményt produkálták. Magam is e tes-
tület tagja voltam. Éreztük, hogy lassan szûkül a
mozgásterünk, de igazi megszorításban még
nem gondolkodtunk. Ez a feladat a jelenlegi
képviselõkre várt. A választások után szinte az
elsõ komoly feladat a 2007-es év költségvetése
volt. Ennek összeállítása kapcsán, és utána is
megkezdõdött az a racionalizálási folyamat,
amelymégma is tart. Az intézkedés-sorozat ha-
tására a múlt év végére kezelhetõvé vált a hiá-
nyunk, és a 2008-as év adóproblémái ellenére
elmondhatjuk, hogy úgy teljesítettük feladatain-
kat, hogy közben a fizetési kötelezettségeink-
nek is eleget tettünk. Ehhez komoly segítséget
nyújtott az Önkormányzati Minisztériumtól ka-
pott 13 millió forintos segítség. A jelenlegi ki-
egyensúlyozott pénzügyi helyzet ellenére na-
gyon nehéz esztendõ elé nézünk. Egyelõre
nincs fedezete a következõ évben és a 2010-ben
jelentkezõ 45-45 millió forint csatornaberuhá-
zási díjkötelezettségnek. Meg kell keresnünk
azokat a forrásokat is, amelyek fedezetet nyújta-
nak a közalkalmazottak 2008. évi béremelésé-
hez, amelyet csak ebben az évben biztosítottak
központilag. A háromszor átdolgozott költség-
vetés már látható számaiból annyi világossá
vált, hogy minden egyes részfeladat mellé ren-
delt pénzeszköz néhány százalékkal kevesebb

az eredetileg tervezettnél. A határozott költség-
takarékosság mellett minden eszközt megra-
gadtunk, hogy a bevételeinket növelni tudjuk.
Maximálisan igyekeztünk kihasználni aCsepel-
szigeti Önkormányzati Társulás tagságával járó
elõnyöket. Ez év januárjától � Apaj Önkor-
mányzatával együtt � körjegyzõség keretében
látjuk el feladatainkat, mindkét település meg-
elégedésére. A már évek óta közös társulásban
szolgáltató Családsegítõ Szolgálat mellett, nyár
derekától kiterjesztettük együttmûködésünket
az iskolák és az óvodák közösmûködtetésére is.
Ezek az intézkedések olyan forráshoz juttatják
Apaj és Dömsöd Önkormányzatát, amelyet
máshonnan nem tudnánk elõteremteni. Köszö-
net illeti a megnövekedett feladattal terhelt két
intézményvezetõt a zökkenõmentes átállásért.
Az oktatási társulások megalakulásakor azt az
ígéretet tettem, hogy a befolyó plusz források
nagyobbik részét az iskola, az óvoda használ-
hatja fel. Ezt az ígéretemet nembiztos, hogy tar-
tani tudom a sokat emlegetett adókiesés miatt.
Azért egy újabb pszichológusi félállás és egy
második logopédus alkalmazását tervezni fog-
juk a költségvetésben.
Szeretnék a hivatal mûködésérõl is néhány

szót ejteni. Picit biztos elfogult vagyok, de úgy
gondolom, hogy valamennyi kollégám igyek-
szik legjobb tudása szerint a dömsödi polgárok,
ügyfelek maximális kiszolgálását szem elõtt
tartani. Köszönöm vezetõtársaim és minden
egyes beosztott kollégám magas szintû feladat-
ellátását, és a társulásokkal együtt járó, de anya-

gilag nem honorált többletmunkát. Ismerve azt
a helytállást, azt a munkamennyiséget, amely a
köztisztviselõkre, közalkalmazottakra hárul, ki-
csit méltatlannak érzem azt a bánásmódot,
ahogy szinte egy tollvonássalmeg lett kurtítva a
jövõ évi jövedelmük. Csak remélni tudom,
hogy ennek kompenzálására lesz valamilyen
központi intézkedési terv.
A �kézzelfogható� dolgokról hosszan nem

írok, hiszen minden ténykedésünk az érdeklõ-
dõk szeme elõtt zajlott. Tényleg csak felsoro-
lom azokat a beruházásokat, fejlesztéseket,
amelyek az elmúlt két évben gyarapították
nagyközségünk vagyonát, és az itt élõ emberek
hangulatát javították.
� Befejeztük az óvoda bõvítését.
� Vízhálózatot építettünk a Felsõszigeti úton.
�Új burkolatot kapott a Dunavecsei út, a Cso-
konai út, a Kígyó utca.

�Mart aszfaltos burkolatot kapott a Tóth József
utca, a Tókert utca, a Felsõszigeti út (egy része
lakossági segítséggel), a Váczi utca egy része,
szintén lakossági segítséggel, a Pipa utca. Va-
lamennyi nem szilárd burkolatú utunkat két-
szer grédereztük, amelyeket aztán sóderrel,
zúzott kõvel javítottunk (ez is több millió fo-
rintot tesz ki).

� Új járda épült a Dózsa György úton, a Kos-
suth Lajos utcában, önerõs építés formájában
több száz méter járda épült, amelynél mi ad-
tuk a sódert és a cementet.

� A dabi temetõben új ravatalozó épült.
�Megvásároltuk a dabi óvoda melletti ingat-
lant, és tágas játszóudvart és parkolót alakítot-
tunk ki rajta, a Dózsa György úti óvodánál is
építettünk parkolót.

� Az ivóvízellátás minõségén egy új kút fúrásá-
val segítettünk.

�A konyhánkat folyamatosan újítjuk meg, kö-
zel 3 milliós értékben kicseréltük a fõzõüstje-
inket.

� A Petõfi Múzeum tetejét teljes egészében, a
Petõfi-házét részben felújítottuk.

�A Bazsonyi-Vecsési képtár épülete kiegészítõ
helyiségekkel gazdagodott.

� A Petõfi-fánál egy a településünket bemutató
�tanösvényt� építettünk.

� Jelenleg is folyik aCsaládsegítõSzolgálat épü-
letének akadálymentesítése, korszerûsítése.

� Az Esze Tamás utca és a Széchenyi utca ke-
resztezõdésében megépítendõ �zöld� parkoló
kivitelezése vár ránk, a már nyertes pályázat
után (jövõ év).
És azok a fejlesztések, amelyeket a jövõ év-

ben szeretnénkmegvalósítani:

� Elõre utca, Felszabadulás utca, Ságvári utca
szilárd burkolattal ellátása.

� Somogyi Béla utca csapadékvíz-elvezetése,
úttest, járda burkolása.

� AzOMK fûtésrendszerének korszerûsítése.
� A dabi óvoda bõvítésének tervdokumentáció-
jának elkészítése.

� Lehetõség esetén a kész iskola-pályázatunk
benyújtása.

1-haazönkorm. Teljes 2009. évi 1 lakosra
megyei jogúvá- állandó Szja 8% jutó rész

Önkormányzat rosvagyváros lakosság
2-haazönkorm. összesen
nagyközség
vagyközség

KSH kódja neve 2007. okt. 1. 2007. jan. 1. forint forint
Apaj 1 269 9 273 760 7 307,9
Áporka 1 117 12 429 280 11 127,4
Kiskunlacháza 8 971 82 914 480 9 242,5
Délegyháza 2 905 29 211 680 10 055,7
Dömsöd 6 073 38 730 480 6 377,5
Dunaharaszti 18 566 299 912 880 16 153,9
Dunavarsány 6 678 86 017 920 12 880,8
Halásztelek 8 305 136 722 560 16 462,7
Kiskunlacháza 8 971 82 914 480 9 242,5
Lórév 299 2 100 560 7 025,3
Majosháza 1 299 14 179 440 10 915,7
Makád 1 300 8 316 880 6 397,6
Ráckeve 9 589 103 703 680 10 814,9
Szigetbecse 1 356 12 533 520 9 243,0
Szigetcsép 2 402 26 111 440 10 870,7
Szigethalom 15 920 187 547 200 11 780,6
Szigetszentmárton 2 073 26 227 120 12 651,8
Szigetszentmiklós 29 964 507 502 800 16 937,1
Szigetújfalu 2 198 22 935 120 10 434,5
Taksony 6 224 77 525 280 12 455,9
Tököl 9 642 115 330 320 11 961,2

Dömsöd nagyközség 2008. évben személyi jövedelemadóból a jövedelemkülönbség
mérséklésére 5709,2 forintot kapott 1 fõ állandó lakosra vetítve.
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Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete 2008. december 19-i nyil-
vános ülésén az alábbi döntéseket hozta.
Napirendmegállapítása
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt

szavazás)
A képviselõ-testület egyhangú döntéssel

meghozta a következõ határozatot:

179/2008. (XII. 19.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete az ülés napirendjét az alábbiak
szerint állapítja meg:
1. Jelentés a lejárt határidejû testületi határoza-
tok végrehajtásáról

2. Apolgármester tájékoztatása a két ülés között
eltelt idõszak eseményeirõl

3. A gróf Széchenyi István Általános Iskola
Helyi Pedagógiai Programjának jóváha-
gyása

4. A Nagyközségi Óvoda Helyi Nevelési Prog-
ramjánakmódosítása

5. A köztisztaságról és a szervezett köztiszta-
sági közszolgáltatás kötelezõ igénybe véte-
lérõl szóló 8/1996. (IV. 2.) rendelet módosí-
tása

6. A közmûves szennyvízelvezetésrõl és a tele-
pülési folyékony hulladék kezelésérõl szóló
6/2002. (VII. 24.) rendelet módosítása

7. Az önkormányzat 2009. évi munkaterve
8. A köztisztviselõk egyéni teljesítményköve-
telményei alapját képezõ 2009. évi önkor-
mányzati célokmeghatározása

9. A dömsödi 2050 hrsz-ú � OMK mellett lévõ
� ingatlanmegvásárlása

10. A dömsödi 2720/7 � Dabi sziget � ingatlan
megvásárlása

11. A polgármester tájékoztatása a körjegyzõ
2008. évi teljesítményértékelésérõl

12. Az önkormányzat és intézményei 2008. évi
költségvetésérõl szóló 4/2008. (II. 15.) ren-
delet módosítása

13. A Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat
épület akadálymentesítése beruházás � vál-
lalkozási szerzõdésmódosítása

14. ASzociális ésMunkaügyiMinisztériumva-
lamint a Magyarországi Cigányokért Köz-
alapítványmagánszemélyeket érintõ, veszé-
lyeztetõ lakhatási és szociális krízis helyzet
elhárításának és megoldásának részbeni tá-
mogatására pályázat benyújtása

15. Dömsöd Tókert területre készülõ Település-
szerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat
módosítása

16. A dömsödi 02 hrsz-ú közút (Újhegy) elne-
vezése

17. A 2009. évi szúnyoggyérítés
Felelõs:Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal

1. Jelentés a lejárt határidejû testületi ha-
tározatok végrehajtásáról
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt

szavazás)
A képviselõ-testület 11 igen szavazattal egy

tartózkodás mellett meghozta a következõ hatá-
rozatot:

180/2008. (XII. 19.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete elfogadja a polgármester lejárt
határidejû határozatok végrehajtásáról szóló tá-
jékoztatását.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal

2. A polgármester tájékoztatása a két ülés
között eltelt idõszak eseményeirõl
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt

szavazás)
A képviselõ-testület egyhangú döntéssel

meghozta a következõ határozatot:

181/2008. (XII. 19.) Kt. számú határozat

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-
viselõ-testülete elfogadja a polgármester két
ülés között eltelt idõszakban tett intézkedéseirõl
szóló tájékoztatását.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal

3. AGróf Széchenyi IstvánÁltalános Isko-
laHelyi Pedagógiai Program jóváhagyása
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt

szavazás)
A képviselõ-testület egyhangú döntéssel

meghozta a következõ határozatot:

182/2008. (XII. 19.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete figyelembe véve az Oktatási,
Közmûvelõdési és Sport Bizottság javaslatát, a
Gróf Széchenyi István Általános Iskola módo-
sított Helyi Pedagógiai Programját jóváhagyja.
A képviselõ-testület a pedagógiai program-

mal összefüggésben a költségvetési többlet ki-
adásokkal járó fenntartói kötelezettségvállalást
(óratömeg emelésérõl és a logopédiai és pszi-
chológusi ellátással összefüggõ létszámemelés-
rõl) az önkormányzat 2009. évi költségvetésé-
ben határozzameg.
Felelõs:Mészáros Pálné igazgató
Határidõ: folyamatos a HPP végrehajtása

tekintetében

4. A Nagyközségi Óvoda Helyi Nevelési
Programjánakmódosítása
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt

szavazás)
A képviselõ-testület egyhangú döntéssel

meghozta a következõ határozatot:

183/2008. (XII. 19.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete figyelembe véve az Oktatási,
Közmûvelõdési és Sport Bizottság javaslatát, a

Önkormányzati Hírek

� Várjuk a már benyújtott, a hivatal mûködésé-
nek korszerûsítésére irányuló pályázat elbírá-
lását.

�Meg kell kezdenünk a központi iskolaépület
teljes, fokozatos felújítását (elsõként a fûtés és
a nyílászárók cseréjével).

� Döntenünk kell a víztorony felújításáról, vagy
új építésérõl.

� Az RSD projekt keretében el kell kezdeni a
szennyezõ anyagok kivezetését a parti sávból.

� Tervezzük megvásárolni az OMKmelletti két
ingatlant.
Befejezésül a képviselõ-testület mûködésé-

rõl néhány gondolatot. A választási eredmé-
nyeket elemezve olyan megállapításra jutot-
tam, hogy a testület soha nem tapasztalt nagy

támogatást élvez a dömsödi polgárok részérõl.
Az elsõ pillanattól kezdve komoly elvárásokat
éreztem a választók részérõl a képviselõk felé,
amely elvárások csak elszántabbá tették Õket.
Ma is úgy érzem, egytõl egyig mindent meg-
tesznek, hogy legjobb tudásukkal szolgálják
településünk lakóit. Voltak, és vannak is vitá-
ink. Be kell vallanom, a ciklus elején volt
olyan idõszak, amikor azt gondoltam, hogy
nem igazán bírom a képviselõk többségének
feltétlen bizalmát. Aztán leültünk, átbeszéltük
a dolgokat, és azóta vitázva, de súrlódásmente-
sen tesszük a dolgunkat. A képviselõ-testület
összetétele szerintem közelíti az ideálist, hi-
szen az élet legkülönfélébb területérõl érkezõ
képviselõk komoly tapasztalattal rendelkeznek

az irányításban, a pozitív döntések meghozata-
lában. Nem sokkal a választások után a munka
�sûrûjébe� került a testület. Össze kellett állíta-
ni a 2007-es költségvetést úgy, hogy a külön-
bözõ megszorító intézkedések hatékonyak le-
gyenek, de az érintettek a legkevesebb negatív
hatását érezzék. Ez így is lett, erre garancia
volt az a szellemi potenciál, amellyel ez a gré-
mium rendelkezik.
Remélem, nem nyúlt túl hosszúra, és nem

volt unalmas az írásom. Képviselõtársaimmal
már tervezzük a jövõt. Bizakodunk, hogy az
ígért nehézségek ellenére, 2009-ben is a döm-
södi emberek megelégedésére látjuk el meg-
tisztelõ feladatunkat.

Bencze István
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Nagyközségi Óvoda módosított Helyi Nevelési
Programját jóváhagyja.
A képviselõ-testület a pedagógiai program-

mal összefüggésben a költségvetési többlet ki-
adásokkal járó fenntartói kötelezettségvállalást
(óvodások úszásoktatásának önkormányzati tá-
mogatása) az önkormányzat 2009. évi költség-
vetésében határozzameg.
Felelõs:Orosz Lajosné óvodavezetõ
Határidõ: folyamatos a HNP végrehajtása

tekintetében

5. A köztisztaságról és a szervezett köztisz-
tasági közszolgáltatás kötelezõ igénybevételé-
rõl szóló 8/1996. (IV. 2.) rendeletmódosítása
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt

szavazás)
A képviselõ-testület egyhangú döntéssel

megalkotta az alábbi rendeletet:

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-
viselõ-testületének23/2008. (XII. 20.) rendelete
A köztisztaságról és a szervezett köztisztasá-

gi közszolgáltatás kötelezõ igénybevételérõl
szóló 8/1996. (IV. 2.) rendelet módosításáról
A rendelet kihirdetve: 2008. dec. 20. napján
A rendelet hatályba lép: 2009. jan. 1. napján
Arendeletmegalkotásával a képviselõ-tes-

tület a hulladékszállításmódjátmódosította.
ABio-Pannonia Kft. 2009. évben valameny-

nyi fogyasztóval (lakossal) szerzõdést köt. A
szolgáltatási szerzõdés tartalmazza:
a) a közszolgáltató megnevezését, székhelyét,
telephelye címét, adószámát, számlavezetõ
pénzintézetének nevét, számlaszámát, kör-
nyezetvédelmi azonosító adatait (KÜJ, KTJ),

b) a szolgáltatást igénybevevõ természetes sze-
mélyazonosító adatait, illetve adószámát,
adóazonosító jelét, levelezési címét,

c) a szolgáltatási hely címét, az ott lakó állandó
lakosok számát,

d) a szolgáltatásban igénybe vett hulladéktároló
edény ûrméretét, darabszámát, típusát,

e) a szolgáltatás díját.
A szolgáltatást igénybe vevõ a szolgáltatási

szerzõdésben szereplõ adatai változásáról a vál-
tozásától számított 8 napon belül köteles a szol-
gáltatót értesíteni.
A háztartási hulladék elszállítására, illetve el-

szállítására való elõkészítésre:
a.) szabványosított, azonosító chippel ellátott

120 literes kukatartályt, a közszolgáltató
emblémájával ellátott hulladékgyûjtõ zsákot,

b.) szabványosított, azonosító chippel ellátott
1.1 m3, 3 m3 vagy 5 m3 ûrméretû konténert
kell alkalmazni. Amennyiben a szabványo-
sított tartályt, konténert a szolgáltató bocsát-
ja a lakosság rendelkezésére, annak haszná-
latáért az ingatlan tulajdonosa használati dí-
jat fizet.
Az edényzetekhez tartozó azonosító chipet a

szolgáltató térítésmentesen bocsátja az ingatlan-
tulajdonos rendelkezésére. A használatra, ren-

delkezésre bocsátott szabványosított tartály kar-
bantartását, felújítását és szükség szerinti kicse-
rélését a szolgáltató végzi a hozzá beérkezett
jelzés alapján. Ez a szolgáltatás díjmentes, ha a
cserét a rendeltetésszerû használat során bekö-
vetkezett elhasználódás teszi szükségessé. Ház-
tartási hulladék elszállítását végzõ jármû sze-
mélyzete az adott területen rendszeresített szab-
ványos és azonosítóval ellátott tartályban, hulla-
dékgyûjtõ zsákban, konténerben elhelyezett
hulladékot szállítja el. A hulladékszállítási köz-
szolgáltatás módjában történt változások a ko-
rábbi rendszernél kedvezõbbek a fogyasztók
számára, hiszen a hulladékszállításért fizetendõ
díj összege arányos a megtermelt és elszállított
háztartási hulladék mennyiségével. Az egyedi
szolgáltatási szerzõdések alapján a fogyasztó
közvetlen kapcsolatba kerül a szolgáltatóval,
így ellenõrizheti a szerzõdés betartását, a szol-
gáltatás minõségét.
Az új rendszer bevezetésével hatékonyabban

ellenõrizhetõ a köztisztasági rendeletben foglalt
szabályok betartása. Ahulladékszállítással kap-
csolatos adatokat a Bio-Pannonia Kft. folyama-
tosan egyezteti a polgármesteri hivatallal, így a
hatóság rendszeresen ellenõrzi a háztartási hul-
ladék kezelésére vonatkozó szabályok betartá-
sát, szükség esetén hivatalból folytat eljárást a
hulladékgazdálkodással összefüggõ kötelezett-
ségeket megszegõ lakosokkal szemben.
A közszolgáltatás díját a szolgáltatást igény-

be vevõ a szolgáltató által megküldött vagy a
díjbeszedõ által átadott számla alapján elõre,
míg az ürítési díjat utólag köteles megfizetni. A
szolgáltatás díjára vonatkozó részletes szabá-
lyokat a szolgáltatói szerzõdés rögzíti.
Abban az esetben, ha a szolgáltatást igénybe

vevõ az esedékességtõl számított 60 napon be-
lül sem fizetimeg a díjat, úgy a szolgáltató jogo-
sult a szolgáltatás megtagadására, illetve szüne-
teltetésére mindaddig, amíg a hátralékos díj és
annak járulékai kiegyenlítést nem nyernek.
A Bio-Pannonia Kft. munkatársai 2009. ja-

nuártól személyesen keresik fel a lakosokat a
szerzõdéskötés céljából.

6. A közmûves szennyvízelvezetésrõl és a
települési folyékony hulladék kezelésérõl
szóló 6/2002. (VII. 24.) rendeletmódosítása
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt

szavazás)
A képviselõ-testület egyhangú döntéssel

megalkotta az alábbi rendeletet:

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-
viselõ-testületének24/2008. (XII. 20.) rendelete
A közmûves szennyvízelvezetésrõl és a tele-

pülési folyékony hulladék kezelésérõl szóló
6/2002. (VII. 24.) rendelet módosításáról
A rendelet kihirdetve: 2008. dec. 20. napján
A rendelet hatályba lép: 2009. jan. 1. napján
A szennyvízelvezetés közüzemi szolgálta-

tási díja 2009. január 1-jétõl:

a.) lakossági fogyasztó esetében: 331 Ft/m3

b.) közületi fogyasztó esetében: 491 Ft/m3

A települési folyékony hulladék szállítási
közszolgáltatás díja: 1400 Ft/m3

Szennyvíz ürítési díja a szennyvíztelepen:
a.) lakossági fogyasztó esetében: 516 Ft/m3

b.) közületi fogyasztó esetében: 550 Ft/m3

A díjak az ÁFA-t tartalmazzák.
Nyugdíjasok kedvezménye:
A fenti díjból a tárgyévet megelõzõ év de-

cember 31. napjáig 70. életévüket betöltõ, önál-
ló háztartásukban egyedülálló, Dömsödön lakó-
hellyel rendelkezõ személyek kedvezményt
kapnak. A kedvezmény mértéke havi maxi-
mum 2m3 ivóvízfogyasztás után számított díj.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 2009.

évben az önkormányzat a KEVE-VÍZ Kft.-vel
közösen átfogó ellenõrzést végez Dömsödön az
illegális rákötések felderítésére.

7. Az önkormányzat 2009. évimunkaterve
(Szavazásmódja: egyszerû többség, nyílt sza-

vazás)
A képviselõ-testület egyhangú döntéssel

meghozta a következõ határozatot:

184/2008. (XII. 19.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete 2009. évimunkatervét az elõter-
jesztés szerint elfogadja.
A képviselõ-testület felkéri a bizottságok el-

nökeit, hogy a testület munkaterve alapján
2009. február 15-ig készítsék el a bizottságok
munkaterveit.
Felelõs:Bencze István és bizottsági elnökök
Határidõ: folyamatos; bizottsági munkater-

vek elkészítésére 2009. február 15.

DömsödNagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testületének 2009. évi ülésterve
2009. január 28.
2009. január 30. Falugyûlés
2009. február 5. (Dömsöd-Apaj együttes
ülés). Az ülés helyszíne: Apaj.
2009. február 13.
2009. március 25.
2009. április 29.
2009. május 27.
2009. június 24.
2009. június Közmeghallgatás
2009. július Ülésszünet
2009. augusztus 5.
2009. szeptember 16.
2009. szeptember 30. (Dömsöd-Apaj együt-
tes ülés). Az ülés helyszíne: Dömsöd.
2009. október 28.
2009. november 25.
2009. december 16.
A képviselõ-testület az ülések meghívóját és

a napirendet a testületi ülést megelõzõen a
www.domsod.hu önkormányzati honlapon és a
Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján közzéte-
szi.
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8. A köztisztviselõk egyéni teljesítménykö-
vetelményei alapját képezõ 2009. évi önkor-
mányzati célokmeghatározása
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt

szavazás)
A képviselõ-testület egyhangú döntéssel

meghozta a következõ határozatot:

185/2008. (XII. 19.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete � a köztisztviselõk jogállásáról
szóló többszörösenmódosított 1992. évi XXIII.
törvény 34. § (3) bekezdésében kapott felhatal-
mazás alapján � a Polgármesteri Hivatal köz-
tisztviselõi 2009. évi egyéni teljesítményköve-
telményei alapját képezõ kiemelt célokat az
alábbiak szerint állapítja meg:
A képviselõ-testület és bizottságai döntései-

nek a szakmai és jogi elõírásoknakmegfelelõ, a
szervezet gazdálkodásának belsõ ellenõrzési
szabályaihoz igazodó, megalapozott, a lehetsé-
ges esetekben döntési alternatívákat tartalmazó
elõkészítése. A testületi és bizottsági elõterjesz-
tések során az eddigi gyakorlatnak megfelelõen
fokozott figyelmet kell fordítani a határidõk be-
tartására, és amely esetben ez lehetséges, ki kell
alakítani ezen a területen az elektronikus ügyin-
tézési gyakorlatot.
Gondoskodni kell továbbra is a képviselõ-

testület és bizottságai döntéseinek pontos és ha-
táridõben történõ végrehajtásáról.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgálta-

tás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény (Ket.) szabályainak megfelelõ, jogsze-
rû és szakszerû, továbbá gyors, hatékony és
ügyfélbarát ügyintézés. A Ket. alkalmazása so-
rán a felügyeleti szervek szakmai iránymutatá-
sai figyelembe vételével az egységes jogértel-
mezés és joggyakorlat biztosítása. A magas
színvonalú szakmai munka érdekében a köz-
tisztviselõk továbbképzésének biztosítása.
Az önkormányzati beruházások és felújítá-

sok színvonalas lebonyolításának biztosítása,
melynek során kiemelten fontos a gazdaságos-
sági szempontok érvényesítése és a határidõk
betartása illetve betartatása.
A Településszerkezeti Terv és Helyi Építési

Szabályzat felülvizsgálatának folytatása. A sza-
bályozási tervekkészítésénél a lakosság és apart-
nerek érdekeinek, igényeinek feltárása, körülte-
kintõ vizsgálata és érvényesítése a szabályozási

terv és aHelyiÉpítésiSzabályzat készítése során.
Az elkészített útfelújítási terv következetes

végrehajtása, annak megvalósítása érdekében
pályázati források felkutatása.
A település közterületi rendjének, tisztaságá-

nak és rendeltetésszerû használatának folyama-
tos biztosítása. Ezekmegvalósítása érdekében a
hatósági munka színvonalának javítása mellett
közmunkaprogram kidolgozása az aktív korú
nem foglalkoztatott személyek foglalkoztatásá-
nakmegvalósítására.
Az önkormányzati érdek illetve önkormány-

zati vagyon védelmének érvényesítése a va-
gyongazdálkodás során. A peresíthetõ ügyek
(bérleti jogviszony stb.) és az egyéb pénzügyi,
gazdasági témájú ügyekkel (vállalkozási szer-
zõdések) kapcsolatos feladatok elvégzésénél
fokozott figyelmet kell fordítani a jogszabályok
betartására, a szerzõdések teljesítésének ellen-
õrzésére.
Az önkormányzattal szerzõdéses jogviszony-

ban álló közszolgáltatók tevékenységének fi-
gyelemmel kísérése, rendszeres beszámoltatá-
sa. A szolgáltatás színvonalával, minõségével
kapcsolatos lakossági igények felmérése és
szolgáltatók felé történõ közvetítése a fogyasz-
tói elégedettség javítása érdekében.
A pályázatokkal elnyerhetõ hazai és európai

uniós források felhasználásában rejlõ lehetõsé-
gek optimális kihasználása, a hazai és uniós pá-
lyázatok és projektek kidolgozása.
A nyertes pályázatok elszámolási és doku-

mentálási rendjének betartása és ellenõrzése.
Az éves költségvetés (koncepció, rendelet)

elkészítése. Az éves költségvetés végrehajtása,
az elõirányzatok pontos vezetése, az analitikák
folyamatos egyeztetése. A költségvetési beszá-
molók, I-III. negyedéves és éves beszámolók
határidõben történõ elkészítése.
A költségvetési rendeletben tervezett bevéte-

lek teljesítése, újabb bevételi, pályázati források
feltárása, a költségvetés kiadási elõirányzatai-
nak betartása.
Az önkormányzati intézmények mûködésé-

nek, gazdálkodásának folyamatos figyelemmel
kísérése, ellenõrzése. Az intézmények további
ösztönzése a költségkímélõ, racionális gazdál-
kodásra.
A belsõ ellenõrzési rendszer és a folyamatba

épített elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzési
rendszer (FEUVE) hatékonymûködtetése.

A helyi adóbeszedés és a gépjármûadó be-
szedés hatékonyságának biztosítása. Az adóbe-
vétel terv szerinti teljesítését biztosító intézke-
dések elõkészítése és végrehajtása. Az adóel-
lenõrzések hatékonyságának növelése, az ellen-
õrzési módszerek szélesítése.
A hivatali mûködés alapdokumentumainak

(SzMSz, alapító okiratok, belsõ szabályozó jel-
legû egyéb dokumentumok, munkaköri leírá-
sok stb.) aktualizálása és folyamatos ellenõrzé-
se. Az ÁROP szervezetfejlesztési célú pályázat
elnyerése esetén az abban megfogalmazott fel-
adatok végrehajtása.
Az önkormányzati intézmények alapdoku-

mentumai megfelelõségének folyamatos figye-
lemmel kísérése, szükség eseténmódosítása.
Az önkormányzat saját fenntartású intézmé-

nyeinek jogszerû és szabályszerû mûködésének
biztosítása. A társulásokban mûködtetett intéz-
ményekkel kapcsolatos feladatok maradéktalan
ellátása.
Az önkormányzati intézmények és a hivatal

munkájának összehangolása.
Az aktív korú nem foglalkoztatott személyek

munkaerõ-piaci helyzetének javítása, közhasz-
nú munka szervezése, a munkaerõ-szükséglet
kiterjesztése érdekében új foglalkoztatási lehe-
tõségek (pl. helyi levelek kézbesítése) feltérké-
pezése.
Az informatikai rendszer biztonságos mû-

ködtetése, az informatikai biztonsági szabályzat
elkészítése. Az önkormányzat internet portáljá-
nak karbantartása, szolgáltatásainak bõvítése.
A Polgármesteri Hivatal ésszerû, költségta-

karékos gazdálkodásának biztosítása.
A szolgáltató jellegû közigazgatás további

erõsítése, a szakszerû, gyors és pontos ügyinté-
zés továbbfejlesztése.
A képviselõ-testület felkéri a körjegyzõt,

hogy intézkedjen a Polgármesteri Hivatal köz-
tisztviselõi 2009. évi egyéni teljesítményköve-
telményei meghatározásáról.
Egyben felkéri Bencze István polgármestert,

hogy a körjegyzõ 2009. évi teljesítményköve-
telményeit � a Polgármesteri Hivatal 2009. évi
kiemelt célkitûzései alapján � állapítsameg.
Felelõs:Bencze István polgármester

Dr. Vörös Andrea körjegyzõ
Határidõ: egyéni teljesítménykövetelmé-

nyek elkészítésére 2009. március 15.
Körjegyzõ teljesítményértékelésére 2009.

december 31.

9. A dömsödi 2050 hrsz-ú � OMK mellett
lévõ � ingatlanmegvásárlása
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt

szavazás)
A képviselõ-testület egyhangú döntéssel

meghozta a következõ határozatot:

186/2008. (XII. 19.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete megvásárolja a dömsödi 2050
hrsz-ú, 1068 m2 területû, lakóház, udvar és gaz-

Az önkormányzat 2009. évi rendezvénynaptára
Rendezvény / megemlékezés idõpontja Rendezvény / megemlékezés megnevezése
2009. március 15. Nemzeti ünnep
2009. május 1. � XIV. Dömsödi Napok � Dömsödért Emlékérmek átadása

� Testvérvárosi delegációk fogadása
2009. június Pedagógusnap
2009. június Gyermeknap
2009. július Egészségügyi Dolgozók Napja
2009. július Köztisztviselõk Napja
2009. augusztus 20. Nemzeti ünnep��SzépDömsödért�Plakettekátadása
2009. október 23. Nemzeti ünnep
2009. december Nyugdíjasok Karácsonya
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dasági épület megnevezésû ingatlant Sinkó Fe-
renc tulajdonostól 3.000.000 Ft vételárért, a Pe-
tõfi Sándor Oktatási és Mûvelõdési Központ
udvarának bõvítése céljából.
A képviselõ-testület felhatalmazza Bencze

István polgármestert az adásvételi szerzõdés
aláírására.
Felelõs:Bencze István
Határidõ: szerzõdéskötésre 2009. febr. 29.

10.Adömsödi 2720/7 �Dabi sziget � ingat-
lanmegvásárlása
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt

szavazás)
A képviselõ-testület egyhangú döntéssel

meghozta a következõ határozatot:

187/2008. (XII. 19.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat

képviselõ-testülete megvásárolja a Szappa-
nos Antal (�), Selyem László János (�) és
Zabóné Varga Irén (..) szám alatti lakosok
közös tulajdonát képezõ dömsödi 2720/7.
hrsz. alatti, kivett beépítetlen terület megne-
vezésû 459 m2 területnagyságú ingatlant
229.500 Ft-os vételáron közút kialakítása
céljából. A képviselõ-testület felhatalmazza
Bencze István polgármestert az adásvételi
szerzõdés aláírására.
Felelõs:Bencze István polgármester
Határidõ: folyamatos, szerzõdés aláírására

2009. január 31-ig.

11. A polgármester tájékoztatása a kör-
jegyzõ 2008. évi teljesítményértékelésérõl
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt

szavazás)
A képviselõ-testület egyhangú döntéssel

meghozta a következõ határozatot:

188/2008. (XII. 19.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete elfogadja Bencze István polgár-
mester tájékoztatását Dr. Vörös Andrea kör-
jegyzõ 2008. évi teljesítményértékelésérõl.
Felelõs:Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal

12.Az önkormányzat és intézményei 2008.
évi költségvetésérõl szóló 4/2008. (II.15.) ren-
deletmódosítása
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt

szavazás)
ADömsödi Tûzoltó Egyesület támogatása.
A képviselõ-testület egyhangú döntéssel

meghozta a következõ határozatot:

189/2008. (XII. 19.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete az önkormányzat 2008. évi költ-
ségvetésében megállapított céltartalék terhére a
Dömsödi Tûzoltó Egyesületnek 300.000 Ft tá-
mogatást nyújt tûzoltó autó vásárlásához.
A képviselõ-testület felhatalmazza Bencze

István polgármestert a támogatási szerzõdés
aláírására.
Felelõs:Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal

A Ráckevei Ady Endre Gimnázium 2008.
évi szalagavató báljának támogatása
A képviselõ-testület 11 igen szavazattal egy

tartózkodás mellett meghozta a következõ hatá-
rozatot:

190/2008. (XII. 19.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete az önkormányzat 2008. évi költ-
ségvetésében megállapított céltartalék terhére a
Ráckevei AdyEndreGimnázium2008. évi sza-
lagavató báljának költségeihez 50.000 Ft támo-
gatást nyújt.
Felelõs:Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal

A képviselõ-testület egyhangú döntéssel
megalkotta az alábbi rendeletet:

DömsödNagyközségiÖnkormányzatKép-
viselõ-testületének25/2008. (XII. 20.) rendelete
Az önkormányzat és intézményei 2008. évi

költségvetésérõl szóló 4/2008. (II. 15.) rendelet
módosításáról
A rendelet kihirdetve: 2008. dec. 20. napján
Arendelet hatályba lép: 2008. dec. 20. napján
Amódosított költségvetési rendelet szerint az

önkormányzat költségvetési bevételeinek fõ-
összege 1.042.333.000 forintról 1.037.241.000
forintra változott. A költségvetés kiadásainak
fõösszege 1.042.333.000 forintról 1.037.241.000
forintra változott. A költségvetés forráshiánya
64.551.000 forintról 18.146.000 forintra csök-
kent. Az önkormányzat 2008. évi céltartaléka
2.060.000 forint.

13. A Gyermekjóléti és Családsegítõ Szol-
gálat épület akadálymentesítése beruházás �
vállalkozási szerzõdésmódosítása
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt

szavazás)
A képviselõ-testület egyhangú döntéssel

meghozta a következõ határozatot:

191/2008. (XII. 19.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete a 177/2008. (XI. 26.) kt. számú
határozatát az alábbiak szerint módosítja.
A képviselõ-testület a GYEJÓ épület aka-

dálymentesítése tárgyú vállalkozási szerzõdést
a teljesítési határidõ tekintetében 2009. február
10-remódosítja.
A képviselõ-testület tudomásul veszi, hogy

ezzel egyidejûleg a VÁTI Kht.-vel megkötött
támogatási szerzõdésben meghatározott teljesí-
tési határidõk is módosulnak.
A képviselõ-testület felhatalmazza Bencze

István polgármestert a vállalkozási szerzõdést
módosító szerzõdés aláírására.

Felelõs:Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal

14. A Szociális és Munkaügyi Minisztéri-
um valamint a Magyarországi Cigányokért
Közalapítványmagánszemélyeket érintõ, ve-
szélyeztetõ lakhatási és szociális krízis hely-
zet elhárításának és megoldásának részbeni
támogatására pályázat benyújtása
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt

szavazás)
A képviselõ-testület egyhangú döntéssel

meghozta a következõ határozatot:

192/2008. (XII. 19.) Kt. számú határozat
A képviselõ-testület egyhangú szavazással

meghozta a következõ határozatot:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete � Szociális és Munkaügyi Mi-
nisztérium valamint a Magyarországi Cigányo-
kért Közalapítvány �magánszemélyeket érintõ,
veszélyeztetõ lakhatási és szociális krízishely-
zet elhárításának és megoldásának részbeni tá-
mogatására� pályázat keretében, a dömsödi
704. hrsz. alatti, természetben a Dömsöd, Bem
u. 4. szám alatti lakóépület lakhatóvá tétele cél-
jából pályázatot nyújt be.
Az igényelt támogatás összege 1.000.000 Ft.
A képviselõ-testület felhatalmazza Bencze

István polgármestert, hogy a pályázatot be-
nyújtsa, és a pályázattal összefüggõ szerzõdése-
ket megkösse.
Felelõs:Bencze István polgármester
Határidõ: pályázat benyújtására 2008. de-

cember 31.

(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt
szavazás)
A képviselõ-testület egyhangú döntéssel

meghozta a következõ határozatot:

193/2008. (XII. 19.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete � Szociális és Munkaügyi Mi-
nisztérium valamint a Magyarországi Cigányo-
kért Közalapítvány �magánszemélyeket érintõ,
veszélyeztetõ lakhatási és szociális krízishely-
zet elhárításának és megoldásának részbeni tá-
mogatására� pályázat keretében benyújtani ter-
vezett � a Dömsödi Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat (2344 Dömsöd, Petõfi tér 6.) dömsödi
2295 hrsz. alatti, természetben aDömsöd, Elõre
u. 20. szám alatti lakóépület lakhatóvá tételére
irányuló pályázatát támogatja.
1) A képviselõ-testület együttmûködést köt a

Dömsödi Cigány Kisebbségi Önkormányzattal
a pályázatban szereplõ krízishelyzet megoldása
érdekében, amelyben az önkormányzat kötele-
zettsége a pályázat támogatása esetén a pályá-
zatnak a Dömsödi Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat általi lebonyolításában történõ segít-
ségnyújtásra terjed ki.
2) A képviselõ-testület felhatalmazza Bencze

István polgármestert, hogy a fentiek értelmében
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a krízishelyzet megoldásában történõ együtt-
mûködésrõl szóló írásbeli megállapodást meg-
kösse.
Felelõs:Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal

15. Dömsöd Tókert területre készülõ Tele-
pülésszerkezeti Terv és Helyi Építési Sza-
bályzatmódosítása
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt

szavazás)
A képviselõ-testület egyhangú döntéssel

meghozta a következõ határozatot:

194/2008. (XII. 19.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete az 1995. évi LIII. törvény 43. §
(5) bek. b) pontja, valamint a 2/2005. (I. 11.)
Kormányrendelet 1. § (3) bek. b) pontja alapján
készülõ Dömsöd tókerti terület Településszer-
kezeti Terv és Szabályozási Terv, Településren-
dezési Terv ésHelyi Építési Szabályzatmódosí-
tása során a 2/2005. (I. 11.) kormányrendelet
szerinti környezeti vizsgálat készítését a hatósá-
gi eljárásban nyilatkozó szakhatóságokkal
egyetértve nem tartja szükségesnek.
A képviselõ-testület ezen döntésérõl 2/2005.

(I. 11.)Kormányrendelet 5. § (2)-(3) bekezdése-
inek megfelelõen, az elfogadástól számított 15
napon belül tájékoztatja a közigazgatási szerve-
ket és a nyilvánosságot.
Felelõs:Bencze István polgármester
Határidõ: folyamatos

16.Adömsödi 02 hrsz-ú közút (Újhegy) el-
nevezése
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt

szavazás)
A képviselõ-testület 11 igen és 1 nem szava-

zattal meghozta a következõ határozatot:

195/2008. (XII. 19.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete a többszörösen módosított
1991. évi XX. törvény 39. §-a felhatalmazása
alapján Dömsöd Nagyközség közigazgatási te-
rületén az alábbi közterületet nevezi el:
� a dömsödi 02 hrsz-ú kivett út megnevezésû

ingatlant � közterületet � Újhegy utca néven
nevezi el.
A képviselõ-testület felkéri a körjegyzõt,

hogy intézkedjen a közterület elnevezésének
a hatósági nyilvántartásban történõ feltünte-
tésérõl.
Felelõs:Dr. Vörös Andrea körjegyzõ
Határidõ: azonnal

17. A 2009. évi szúnyoggyérítés
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt

szavazás)
A képviselõ-testület 11 igen és 1 nem szava-

zattal meghozta a következõ határozatot:

196/2008. (XII. 19.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete a 2009. évi szúnyoggyérítést a
Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkor-

mányzati Társulással közösen kémiai gyérítés
módszerével kívánjamegvalósítani.
A képviselõ-testület a biológiai gyérítés lehe-

tõségére késõbbi idõpontban a Társulás által
megküldött részletes információk birtokában
kíván visszatérni.
A képviselõ-testület felhatalmazza a pol-

gármestert a pénzügyi kötelezettségvállalás-
ra vonatkozó nyilatkozat kiadására, a földi és
légi irtásra vonatkozó területi adatok közlé-
sére.
Felelõs:Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal

Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a képvise-
lõ-testület nyilvános üléseirõl készült jegyzõ-
könyvek, továbbá az önkormányzati rendeletek
a domsod@domsod.hu önkormányzati honla-
pon olvashatók. A jegyzõkönyvek olvasására a
Nagyközségi Könyvtárban ingyenes internetes
hozzáférést biztosítunk.

A képviselõ-testület nyilvános üléseinek
meghívóit a polgármesteri hivatal hirdetõtáb-
láján és az önkormányzati honlapon tesszük
közzé. Az önkormányzati rendeleteket a Pol-
gármesteri Hivatal hirdetõtábláján hirdetjük
ki, és az önkormányzati honlapon is köz-
zétesszük.

DömsödNagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete

KKatatona Antona Antal emlékéal emlékérree

Már az õsszel volt néhány hazai meccs, ahol Anti bácsi nem volt a nézõtéren. Jött a hír: beteg. Gondoltuk, majd egy kis �kar-
bantartás� után ismét a régi lesz. Vártuk, de csak nem jött a gyógyulás híre. Karácsony elõtt aztán jött a rossz hír: legyõzte Õt a
betegség. Nem tudtam öt percig megszólalni, atyai jó barátot vesztettem el! Nagyon fáj még ma is. Ha bajban voltam, segített; ha
öröme volt, megosztotta velem is. Ha szakmai problémám volt, fordulhattam hozzá, mindig kapható volt egy kis kirándulásra
egy jó meccs miatt.
Magánügy! Mondhatná valaki, aki nem ismerte. Az Õ nem léte az Dömsödön közügy! A szó legnemesebb értelmében. Mindig

közéleti ember volt! Olyan, aki nem kapni szeretett, hanem elsõsorban adott. Adta a tudását, tisztességét, szabadidejét, és ha kel-
lett, az anyagiakat is.

Fiatalkorában focizott, az idõsek elmondása szerint akkor is csapatember volt. Késõbb a sportegyesületben vezetõségi tagként,
majd csak támogatóként, az utolsó pillanatáig segítette a sportot. A rendszerváltás után választott képviselõként vett részt a
közéletben három cikluson keresztül. Jelentõsen hozzájárulva községünk fejlõdéséhez. Az egyházban presbiterként állt helyt
hosszú idõn keresztül. Az ipartestületben is aktívan tevékenykedett. Jelentõs személyt vesztett el községünk.

Idén több olyan személy távozott, aki ha kértek tõle, sosem tagadta meg, hogy adjon. Ilyen volt a tragikus balesetben elhunyt
Huszár Péter, a hirtelen távozó Gergely Imre, és most a rövid de súlyos betegségben elhunyt Katona Antal. Majd lépnek-e fiata-
lok a helyükre? Reményeink szerint igen, de nem lesz könnyû a pótlás.

Anti bácsi, emlékedet megõrizzük! Nem csak a szeretõ családodnak hiányzol, hanem minden jóérzésû dömsödi embernek is.
Nyugodj békében.

Varsányi Antal
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Az óév�újév váltás, mint ünnep, különösen
alkalmas arra, hogy számadás jellegû mérleget
készítsünk az életünket illetõen, amivel viszont
önmagunknak tartozunk. Ha már van ez a tuda-
tos létezés, fontos lenne értelmesen eltölteni, az
sem lenne baj, ha nem csak úgy téblábolnánk
benne, hanem tartana valami jó cél felé!
Ehhez elmélkedési alapként vegyük Pálnak a

Filippiekhez írt néhány sorát:
�� de egyet teszek: ami mögöttem van, azt

elfelejtve, ami pedig elõttem van, annak neki-
feszülve futok egyenest a cél felé, Isten meny-
nyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott ju-
talmáért.�

Fontos, hogy néha elrendezve és helyretéve,
lezárjunk dolgokat a múltból! Csak így lehet le-
hetõség a továbblépésre.
Van úgy, hogy az ember nem tud felejteni. Ez

származhat a saját lélektani attitûdjébõl (rágódó
típus, mondtak neki valamit, tettek valamit ellene
és képtelen túllépni rajta), eredhet a tett jellegébõl
is (olyan következményei lettek, amelyek mara-
dandóak, ezért állandóan szem elõtt vannak).
Ilyenkor következik be a lélektani körben járás,
vagy egy helyben topogás, ami baj,mert nem fej-
lõdik az ember sem lelkében, semhitében.
A dolgokat tudni kell elengedni, hogy tovább

tudjunk lépni. Erre utal Pál azzal, hogy�amimö-
göttem van, azt elfelejtve� futok a cél felé�. Igen
ám, de hogyan zárjunk le dolgokat? Néha elég,
ha az ember erõt veszmagán, és nem foglalkozik
tovább az õt nyomasztó lelki teherrel. Néha ez
kevés,mert a következmények ott vannak. Ilyen-
kor kell Istennel és emberrel elrendezve (pl. bo-
csánatot kérve) átlendülni a problémákon. Ez
nem egyszerû, mert belátást, esetleg megalázko-
dást követel, demegéri,mert fel is szabadít.
Gondoljuk át az elmúlt évet, tegyük le az ér-

telmetlen terheket, rendezzük el az elrendezni
valókat!

Fontos az is, hogy legyenek célok elõttünk!
Az ember csak akkor kiegyensúlyozott, ha lát
maga elõtt haladási irányt.
Fogyasztói társadalmunkban vannak, akik

dõzsölnek, vannak, akik nyomorognak, de egy
valami talán mindkettõre jellemzõvé vált a 21.
századra, nem lát maga elõtt feladatot. Vagy él-
vezeteket hajszol, mertmegteheti, vagy a betevõ
után fut, de egyéb és hosszú távúvagymagasabb
rendû célok egyik szeme elõtt sem lebegnek.
Higgyük el, annál, hogy csak a mának és az

anyagi élvezeteknek vagy szükségeknek éljünk,
többre lettünk teremtve! Érdemes lenne elgon-
dolkodás tárgyává tenni, mit is kellene kezdeni
azzal a rövidke élettel, amit kaptunk! Pál erre
így reflektál a maga életére vonatkoztatva:
�...ami elõttem van, annak nekifeszülve
futok��
Szintén lényeges, hogy az általunk fogalma-

zott célokat rendeljük alá az Isten által adott
nagy végcélnak (sõt annak fényében fogalmaz-
zuk és szelektáljuk az általunk fogalmazotta-
kat)!
Pál nemcsak téblábolt a különbözõ célok kö-

zött. Az egészet egyetlen nagy célnak a fényé-
ben látta és fogalmazta meg. Ez a nagy cél: az
üdvösség vagy örökélet. Ezt ígéri az embernek
az Ige:��nekifeszülve futok Istenmennyei elhí-
vásának a Krisztusban adott jutalmáért�,
ahogy az apostol mondta.
Az élet több mint hatvan, hetven, nyolcvan

év itt, kínlódásokban, kudarcokban, átmeneti és
csekély sikerekkel. Ha az ember ezt nem érti,
nem lesz képes a nagy megrázkódtatásokon át-
emelkedni, de arra sem, hogy örömöt találjon az
itteni sikereiben, azok ugyanis végesek. Abban
a pillanatban elveszik az öröme, mihelyt elérte
õket.
Tudunk-e mennyei távlatokban gondolkodva

tervezni és létezni?
KotmájerMihály baptista lelkipásztor

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunkmindazoknak, akik

TÓTHPÁL

elhunyta alkalmával gyászunkban osztoztak,
temetésén jelenlétükkel igyekeztek eny-
híteni fájdalmunkat, és sírján elhelyezték a
kegyelet koszorúit.

Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik

FAZEKASMIHÁLYT

utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot,
koszorút helyeztek el, mély fájdalmunkban
osztoztak.

Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
mindazoknak, akik fájdalmas gyászunkban
velünk együtt éreztek

Dolinay László és családja

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet min-
dazoknak, akik

KATONA ANTAL

temetésén részt vettek, utolsó útjára
elkísérték, sírjára koszorút, virágot helyez-
tek el és fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló család

EEEE   gggg   yyyy   eeee   tttt   eeee   mmmm   eeee   ssss       iiii   mmmm   aaaa   hhhh   éééé   tttt
Alkalmaink január 19-23-ig:

Január 19. hétfõ 17 óra: Baptista imaház

Január 20. kedd 17 óra: Baptista imaház

Január 21. szerda 17 óra: Dabi Református Templom

Január 22. csütörtök 17 óra: Dömsödi ReformátusGyülekezeti Ház

Január 23. péntek 17 óra: Dömsödi ReformátusGyülekezeti Ház

Keresztyén élet
ÚÚjj éévv ii IInnddíí tt óóÚÚjj éévv ii IInnddíí tt óó
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2008. évben immár negyedszer is megrende-
zésre került Dömsödön az ún. BABABÖRZE.
Az év elején Szûcsné Zsiba Valinak és

Tárkányiné Bakonyi Ancsának köszönhettük a
szervezést, mely börzék nagyon jól sikerültek.
Ezekkel kapcsolatosan kérdeztem Valit, hogy
mi volt a véleménye az akkor megtartott bör-
zékkel kapcsolatosan?
�Szerintem nagyon jól sikerültek. Sok anyu-

ka gondolta, hogy megpróbálja értékesíteni a
gyermekei által már kinõtt ruhákat, babakocsi-
kat, hordozókat, mérlegeket, kiságyakat, etetõ-
székeket, játékokat stb.
Voltak érdeklõdõk, de sajnos ezeket a �vásá-

rokat�még negatívumként éltükmeg.Keveseb-
ben jöttek és vették igénybe ezt a remek lehetõ-
séget, mint ahogymi azt gondoltuk.�
Bakonyi Ancsa év közben második gyerme-

két várta, amikor megkérdezett, hogy lenne-e
kedvem átvenni helyette a szervezés egy részét.

Szívesen vállaltam, mert sok anyukának van
igénye arra, hogy a gyermeke által kinõtt ruhát
valahol értékesíteni tudja. Ezenkívül fontos,
hogy sokkal olcsóbban, sokszor a bolti árak tö-
redékéért tudunk használt, demég szép ruhákat,
játékokat, egyéb babaholmit vásárolni.
Év közben Valival és Ancsával közösen kita-

láltuk, hogy ezt a börzét kiterjeszthetnénk a kör-
nyezõ településekre is. Úgy véltük, hogy több
eladóval nagyobb és bõvebb kínálat tárulhat a
dömsödiek elé.
Ezen fellelkesedve szórólapjainkat kiterjesz-

tettük Dömsödön kívül Ráckeve, Kiskunlachá-
za, Áporka, Majosháza, Kunszentmiklós és
Tass településekre.
Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy

megköszönjem mindenki segítségét, akik részt
vettek a szórólapok terjesztésében!
Így több emberhez jutott el az információ,

melynek köszönhetõen már a 2008. november
14-i börzére dömsödieken kívül Szigetbecsérõl,
Ráckevérõl ésmégMajosházáról is jöttek anyu-
kák, nagymamák árulni.
Ezt követõen, az anyukák kérésére, kará-

csony elõtt, 2008. december 13-ra ismét szer-
veztünk egy börzét, mivel voltak olyan anyu-
kák, akiknél nem csupán a bébiruhák, hanem a

12 és 14 éves korosztályra való ruhanemûk so-
kaságamegmaradt.
Azok, akik a jövõben szeretnének csatlakoz-

ni a börze eladóinak táborához, asztalt foglal-
hatnak a 06-30-588-93-83-as telefonszámon ill.
a zsibavali@citromail.hu e-mail címen Zsiba
Valinál, és a 06-70-614-73-68-as telefonszámon
ill. az orosz.kata77@freemail.hu e-mail címen
nálam.
A következõ gyermekruhabörze várható ide-

je 2009. április lesz, ahol az asztalok, méretük-
tõl függõen ismét 300 ill. 400 Ft-okba kerülnek.
Az asztalok árából befolyt pénzösszeggel

minden egyes börze után egy-egy dömsödi ala-
pítványt támogatunk. Jelenlegi fõ célunk az új
játszótér megépítésének támogatása.

Ezzel kapcsolatban sajnos tévhit terjedt el
Dömsödön. A további tévedések elkerülése vé-
gett megjegyezném, hogy csak az asztalfogla-
lásból befolyt összegek kerülnek az alapítvány-
hoz. Az anyukák által eladott ruhák ára csak
õket illeti.
Véleményem szerint az év utolsó börzéje is

jól sikerült, mivel itt már lényegesen többen je-
lentek meg, nem csak árusok, de vásárlók is.
Nagyobb választék volt már pl.: babakocsikból
hordozókkal, volt ki mózeskosárral árulta, lehe-
tett találni utazóágyat, hintát, bébi pihenõszéket,
matracokat.
Sikernek tekinthetõ az is, hogymár nem csak

a helyi édesanyák árulnak és vásárolnak, hanem
Ráckevérõl és Szigetbecsérõl... sõt Budapestrõl
is érkeztek érdeklõdõk.
Volt sok-sok ruha csecsemõkre, voltak na-

gyon jó, szinte vadonatúj állapotban lévõ gyer-
mekcipõk, amik közül pl. 500Ft-ért vettemmeg
én is egy 3-4000 Ft-os kiscipõt.
Volt itt többféle pelenka. Mivel jelenleg én is

jártas és érintett vagyok e téren, felfigyeltem a
38 Ft-os pelenkára.
Mindezeken kívül lényegesnek tartom meg-

említeni, hogy nem csak pici babák kinõtt hol-
mijait hozzák eladásra az Édesanyák. Azok is
találhatnak ruhákat, akiknekmár nagyobb gyer-
mekük van.
Érdemes megjegyeznem azt is, hogy pl. egy

12 éves gyermekre való polár pulóvert volt ki
250-300 Ft-os áron kínálta, ami szuper jó álla-
potban volt, nem beszélve a sok szép leányka
szoknyáról, a téli bundákról, kiskabátokról, na
meg a fiúkra való farmerkabátokról és farmer-
nadrágokról.
Szeretném még személyes véleményemet is

megosztani: ezek a börzék nem csupán az adás-
vételrõl szólnak.
Egy-egy ilyen esemény arra is remek lehetõ-

séget nyújt, hogy az Édesanyák régebbi bará-
tokkal, ismerõsökkel találkozhatnak, picit be-
szélgethetnek, kikapcsolódnak a napi rutinból.
Mesélünk gyermekeinkrõl, családunkról.

Így mindenki, aki idáig részt vett akár egy
börzén is, nagyon várjamár a következõ lehetõ-
séget!!!
Ezzel a beszámolóval szerettem volna fel-

hívni a dömsödi szülõk, nagyszülõk figyelmét
arra, hogy egy ilyen jó lehetõséget, mely mos-
tanra már elég szépen kiforrta magát, nem lehet
kihagyni. Érdemes az adott napon bekukkantani
a börzére,mert biztos vagyok benne, hogy a sok
szépminden között akad olyan, amivel meglep-
hetjük szeretett gyermekeinket.
Végül, de nem utolsósorban itt szeretném

megköszönni Csikósné Juliannának, a mûvelõ-
dési központ igazgatójának, hogy kérésünkre a
helyet minden alkalommal biztosította szá-
munkra! Köszönjük!

Orosz IlonaKatalin
szervezõ tag

Emlékezés
FehérPéternéMarikánkra

Barátnõm!
Egy évemár hogy elmentél,
De emlékeimbenmégmindig itt élsz.
Bármit teszek, az arcod az arcom elõtt lebeg,
S tudom,míg élek, nem halványul el.
Akárhovamegyek, Temindig ott vagy velem,
S vigyázodminden léptemet.
Szentestemég hittük, hogy felépülsz,
De Karácsony napján elszállt minden
reményünk.
S jött a szörnyû hír � Örökre elmentél.
Most újra itt van karácsony, s állok a fenyõfa
elõtt
Te ott állszmellettem ésmosolyogsz,
Mert tudod, hogy Rád gondolok.
Szívemmég dobog, benne élsz és élni fogsz,
Mert aki õszinte barátnõ volt és szeretett
Az soha nem felejt el.
Hát szóljon ez a kis vers néktek.

Annyira akartam élni
Betegséget legyõzni
Búcsúztam volna tõletek,
De erõm nem engedett
Így búcsú nélkül szívetekben élhetek.
Írta NagynéMarika 2008. december 25-én

Bababörze Dömsödön
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A �Még 1000
év Dömsödért�
Egyesület Köz-
hasznú Szerve-
zet 2008 tava-
szán indította a
�Sok kicsi a ját-

szótérre megy� elnevezésû aprópénzgyûjtési
akcióját. Ebbõl az akcióból, valamint az adóból
felajánlott 1%-os hozzájárulással együttesen
megközelítõleg 700.000 Ft-ot gyûjtöttünk
össze. A Településfejlesztési Bizottság és a pol-
gármester a Dunavecsei útnál lévõ szabad terü-
letet támogatta és támogatja a játszótér megva-
lósítása céljából. A képviselõ-testület a
167/2008. (XI. 26.) Kt. számú határozatával tá-
mogatja a Dabi Játszótér és Kalandpark meg-
építését!
Lezárult 2008 decemberében a tervezési fo-

lyamat, a leendõ játszótér és kalandpark egy a
mai Magyarországot stilizáló tájegységi osztás-
ban kerül kialakításra. A �tiszántúli rész� lesz a
kisebb gyermekek, családok számára játszó-
tér, póni rét (csúszdával, hintával, fûzkunyhóval,
mászókával stb.), a Tisza és a Maros lesz a gya-
logösvény! A �Duna-Tisza� közötti terület, rét
pedig a sík területet igénylõ játékok (labda,
tollas, ugra-bugra stb.) számára lesz kialakítva,
illetve itt lesz még a Dunán átívelõ híddal aBu-
da-Pest kéttornyú mászóvára, valamint a ké-
sõbbiekben Dömsödöt szimbolizáló Életfát is
állítjuk fel. A �dunántúli területen� lenne a kis-
kamaszok, fiatalok számára kialakítva egy
BMX-pálya, illetve egy ÖKO park és egy iz-
galmas drótkötélpálya. Mostani információink
szerint megközelítõleg 10 millió Ft-os keretre

tudunk pályázni, gazdálkodni, illetve még a
gyûjtésbõl lesz kb. 700.000 Ft-unk erre a célra!
Egy sikeres, nyertes pályázat esetén is még

szükségünk lesz a �Dabi Játszótér és Kaland-
park� parkosításához, építéséhez további fel-
ajánlásokra, segítõ kezekre.

Ezúton szeretnénk megköszönni a sok apró-
pénzt az adományozóknak, az üzletek tulajdo-
nosainak és alkalmazottainak a gyûjtésben való
részvételt, az óvoda és az iskola igen aktív segít-
ségét, valamint az 1%-ot (334.869 Ft-ot), és az
eddigi felajánlásokat, az összefogást!Külön kö-
szönet a gyors és korrekt árajánlatokért, felaján-
lásokért � földmunkák, játszóhely kialakítása,
kõmûvesmunkák stb. � a helyi vállalkozóknak,
a képviselõ-testületnek, hogy támogatta e ne-
mes kezdeményezésmegvalósítását!

Az elkészült és a szükséges pályázati anyagot
leadtuk, a 2009. január 10.-i határidõre beérke-
zik a FVM-hez, remélhetõleg kedvezõ lesz az
elbírálás, s már az idén, 2009-ben elindulhatnak
amunkálatok.

Korona Sándor
�Még 1000 évDömsödért�

Egyesület Közhasznú Szervezet
elnöke

Az esztendõ egyik legcsodálatosabb hónapja talán a december. Te-
le sok szép ünnepnappal, szívhez és lélekhez szóló üzenetekkel, jel-
képekkel. Az egyik ilyen fontos üzenettel bíró esemény december
elején a Mikulás � a Télapó � várás, az ajándékcsomag és virgács illa-
ta, íze. A csilingelõ szán, a lovas kocsi, a prüszkölõ paripák, a koppa-
nó patkó hangja, a krampuszok néha morcos tekintete s a nagyszakál-
lú Mikulás piros ruhájában, amint a puttonyát, zsákját a hátára vetve
sok-sok ajándékkal tele jár házról házra.
Évrõl évre Dömsödön igen sok kedves gyermek és felnõtt segíti a

Mikulás munkáját, így volt ez tavaly is! A �Még 1000 év Dömsödért�
Egyesület Közhasznú Szervezet szervezésében zajlottak a �Mikulás-
várás Dömsödön� program eseményei! Ismét sok helyen járt a Miku-
lás a krampuszokkal, lovas kocsin, tûzoltóautón! Volt ünnepi szabad-
téri mûsor a Horváth-kertben, gõzölgõ teával, sült tökkel, illatos for-
ralt borral és zsíros kenyérrel, rakoncátlankodó krampuszokkal, sok
zenével, verssel és mesével, no és persze a Mikulással. Népes gyer-

Mikulás és a szeretet járt Dömsödön � 2008

DDDDaaaabbbbiiii  JJJJááááttttsssszzzzóóóóttttéééérrrr  ééééssss  KKKKaaaallllaaaannnnddddppppaaaarrrrkkkk  aaaa  ddddöööömmmmssssööööddddiiii
ggggyyyyeeeerrrreeeekkkkeeeekkkk,,,,  ffffiiiiaaaattttaaaallllooookkkk,,,,  mmmmiiiinnnnddddaaaannnnnnnnyyyyiiiiuuuunnnnkkkk  sssszzzzáááámmmmáááárrrraaaa!!!!

FELHÍVÁS!
Itt szeretnénk felhívni a Tisztelt Döm-

södiek figyelmét arra, hogy a jövõre gondolva
Dabi Játszótér és Kalandpark parkosításhoz
tegyenek növény felajánlásokat a kertjükben
lévõ növényekbõl, hogy minél színesebb és
szebb parkot tudjunk kialakítani gyermeke-
ink, fiataljaink ésmagunk örömére.
Elsõsorban olyan növényeket várunk, me-

lyeknek sem a levele, virága, sem a termése
nem ártalmas a gyermekek számára (pl. or-
gona, ezüstfenyõ, nyírfa, bükkfa, mályva,
nyári orgona, boróka, aranyvesszõ stb. stb.)
és évelõ növények.
Tehát a �sok kicsi a játszótérre megy� re-

mélhetõleg már jövõre! Rajtunk nem múlik,
a felajánlásokat � pénzbelit és természetbelit
� továbbra is szívesen vesszük és elfogadjuk
folyamatosan! Az adományozók a felajánlá-
sokat Zsiba Sándornénál, Korona Sándornál
és az egyesület vezetõségi tagjainál, Tarr
Istvánnénál, Tóthné Erzsikénél, Ispán Ignác-
nénál, Zilling Christiannál, Fehér Lász-
lónénál, BányaiMihálynénál, Bábel Andreá-
nál tehetik meg, vagy a 2344 Dömsöd, Pf.:
42 címen írásban, esetleg a
megezerevdomsod@vipmail.hu címen!
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meksereg vett részt a Játszóházban a Petõfi Múzeum képtáránál! A
régi ódon nádfedeles kis lak meghitt és örömteli pillantok tanúja le-
hetett. Szinte ragyogtak a csodálatos Vecsési és Bazsonyi képekkel és
mûalkotásokkal körül ölelt szobák. Miközben a jó meleg �kuckóban�
játszottak, vágtak, ragasztottak a gyerekek, addig a múzeum kertjé-
ben felállításra került a �Falu Betleheme�, egy jászol és annak min-
den fontos üzenettel bíró szereplõje! A szorgos kezek munkájának
eredményét nagyon sokan már a felállítás napján megcsodálhatták!
Üzentünk újra a Mikulással, a Betlehemmel, a programokkal, ad-

tunk újra mi is egy kis szeretetet, odafigyelést, egy kis mosolyt és jó
szót! Ezúton szeretnénk megköszönni a dömsödieknek, gyermekek-
nek és felnõtteknek, akik részt vettek programjainkon és azoknak is,
akik évrõl évre segítségünkre voltak, s segítettek most is! Szívbõl jö-
võ köszönet Nekik!

Bányai Mihályné, Tóthné Erzsike, Tarr Istvánné, Jóni Mariann,
Zilling Christian, Nagy Sebastián, Korona Sándor, Spisák Bernadett,
Nagy Natália, Király Ágnes, Nagy Alexandra, Suta Máté, Kun Er-
zsébet, Fabula István, Pokornyik István, Pokornyik Nikolett, Péteri
Szabolcs, Pencz Ádám, Gecze Péter, Horváth Renátó, Vég Máté,
Tassi Gergõ, Kun Dániel, Fekete Imre, Jóni Dániel, Mezõ Csaba,
Csonka Orsolya, Bódog Nikolett. Faragóné Jutkáék, Csehi Sándor,
Csehi Péter, Széchenyi Károly, Sándor József és segítõi, ifj. Tárkányi
Béla, Földvári Attila, Ispán Ignácné, Fehér Lászlóné, Korona Sán-
dorné, Tarr István, Bõcze Bernadett, Zillingné Ország Katalin,
Bajnóczi Annamária, Bábel Andrea, Éden bár � Horváth-kert, Laczó
Csaba, Zsiba Sándorné, Óvoda konyha, Keresztes Jánosné, Paál Ist-
ván, Élelmiszerbolt � Horváth-kert, Bélavári Tibor, Fehér László,
Ifj., Fehér László, Badenczki Csilla, Ispán József, Tarr Tamás, Ne-
csász József, Gerenday Éva és segítõi

Megrendelõhelyek dolgozói és tulajdonosai, Júnó diszkont �
Dömsöd Kossuth L. u., Élelmiszer � Zöldségbolt (Faragóék) � Döm-
söd, Kossuth L. u. Zöldségbolt (Kaszásné) � Dömsöd, Horváth-
kert,Virágoskert Drogéria � Dömsöd, Átrium üzletház, Surda Falato-
zó � Dömsöd, Kossuth L. u., Dobos ABC � Dömsöd, Váci utca.

Minden kedves Dömsödinek Békés, Boldog és Sikerekben Gazdag
Új Évet kíván a

�Még 1000 év Dömsödért� Egyesület Közhasznú Szervezet

PETÕFI EMLÉKMÚZEUM

BBaazzssoonnyyii AArraannyy
és

VVeeccssééssii SSáánnddoorr

állandó kiállítása

NYITVA TARTÁS:
kedd, péntek, szombat:

1000 � 1600 óráig

BELÉPÕJEGYEK:
felnõtt: 100 Ft;

nyugdíjas, diák: 50 Ft
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Ezúton is szeretnék köszönetet mondani Pest megye törvénytisztelõ la-
kosainak mindazért a segítségért és támogatásért, amit 2008-ban nyújtot-
tak a PestMegyei Rendõr-fõkapitányság állományának településeink biz-
tonságosabbá tétele érdekében. Hiszem, hogy a 2009. év szintén a kölcsö-
nös segítségnyújtás jegyében fog eltelni.

A Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság egy kihívásokkal teli, mozgal-
mas évet tudhat maga mögött. A Rendõrség � Határõrség integrációját
követõen 2008. január 1-jétõl a Rendõrség és a Határõrség egy szervezet-
ként, egységes arculattal és egységes fellépéssel, a XXI. századmegújuló
rendõrségeként tett eleget feladatainak.
A Rendõrség alapvetõ feladata az állampolgárok biztonságának szava-

tolása, a közbiztonság, a közrend és az államhatár rendjének védelme. Ez
irányú nemzeti kötelezettségünk immár nemzetközivé vált.
Közvetlenül, valamint az állampolgárokkal karöltve részt veszünk és

közremûködünk abban, hogy polgáraink a velük született, az élethez és az
emberi méltósághoz kötõdõ alapjogaikat biztonsággal gyakorolhassák.
Ez alkalommal is köszönöm együttmûködésüket, mindazokat a beje-

lentéseket, melyekkel munkánkat segítették. Köszönöm jogkövetõ, tör-
vénytisztelõmagatartásukat!
E gondolatok jegyében kívánok Pest megyeminden lakosának boldog,

meghitt ünnepeket és jó egészséget az új esztendõre!
Tisztelettel: Dr. Ármós Sándor

Pestmegye fõkapitánya

A RÁCKEVEI RENDÕRKAPITÁNYSÁG
FELVÉTELTHIRDET RENDÉSZETI

SZAKKÖZÉPISKOLÁN
2009. szeptemberben induló képzésre

Jelentkezési határidõ: az egységcsomagokat 2009. február 02-ig
kell az iskolához eljuttatni.
A jelentkezés feltételei:

�magyar állampolgár vagy bevándorlási engedéllyel rendelkezõ
olyan személy, aki a magyar állampolgárságot legkésõbb a
beíratkozásigmegszerzi,

� 18. életévét betölti a jelentkezés évében, de 33 évesnél nem idõsebb,
� cselekvõképes,
� állandó bejelentett belföldi lakóhellyel rendelkezik,
� büntetlen elõéletû, és életvitele kifogástalan (aRendõrség a szolgála-
ti törvénye alapján csak olyan személyeket fogadhat, akiknek maga-
tartása, életvitele a hivatásos állományúakkal szembeni társadalmi
elvárhatóságoknak megfelel. A kifogástalan életvitel meglétét a
rendõrség illetékes vezetõje jogosult megállapítani. A közeli hozzá-
tartozók és a jelentkezõvel közös háztartásban élõk életvitelét abból a
szempontból vizsgálják, hogy a szolgálat törvényes és befolyástól
mentes ellátását veszélyezteti-e),

� közép- vagy emeltszintû érettségivel rendelkezik (vagy a képzés
megkezdéséig eredményes érettségi vizsgát tesz),

� vállalja a hivatásos szolgálatra való alkalmasságának megállapításá-
hoz szükséges vizsgálaton való részvételt,

� elfogadja egyes alkotmányos jogainak a fegyveres szervek hivatásos
állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII.
törvény szerinti korlátozását, amennyiben tanulmányai sikeres befe-
jezése után hivatásos állományba kerül,

� hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez, továbbá lakóhelyi és
családi körülményeinek, illetve korábbi büntetéseire vonatkozó ada-
tainak elõzetes vizsgálatához,

� vállalja a hivatásos szolgálatot, a szakképzéssel járó � szerzõdésben
foglalt � követelmények, kötelességek teljesítését,

� befizeti a jelentkezési adminisztrációs költséget (jelen felvételi eljá-
rás idõszakában 3.000 Ft-ot).
A felvételrõl és az egységcsomag átvételérõl SzabóSándor r.alezredes,

hivatalvezetõnél a Ráckevei Rendõrkapitányságon személyesen, vagy a
06-24-518-680, vagy az 518-690-es telefonszámon lehet érdeklõdni.
Az egységcsomagok az internetrõl tölthetõek le az IRM Oktatási

Fõigazgatóság honlapjáról (www.rendeszeti-oktatas.hu). Az egység-
csomagban található jelentkezési lappal és a csomagban található or-
vosi papírokkal, nyilatkozatokkal, önéletrajzzal lehet a képzésre je-
lentkezni.

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ
2009 szeptemberében induló rendõr szakképzésrõl

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium rendészeti szak-
középiskolái érettségire épülõ, kétéves, nappali tagozatos szak-
képzést indítanak az országos képzési jegyzékben szereplõ rendõr
szakképesítés megszerzésére. Az iskolai végzettség a rendõrségnél
tiszthelyettesi, zászlósi beosztás betöltésére jogosít.

Jelentkezni a következõ szakközépiskolákba lehet:

Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola
2094Nagykovácsi, Nagykovácsi út 3.
Telefon: 06-1-391-3545
Honlap: www.arszki.hu

Körmendi Rendészeti Szakközépiskola
9900Körmend, Alkotmány út 5.
Telefon: 94/592-650, 94/592-657
Honlap: www.rendeszkepzo-kormend.hu

Miskolci Rendészeti Szakközépiskola
3526Miskolc, Szentpéteri kapu 78.
Telefon: 46/412-060/50-12mellék
Honlap: www.mrszki.hu

Szegedi Rendészeti Szakközépiskola
6728 Szeged, Bajai út 14.
Telefon: 62/559-577
Honlap: www.rendor-szeged.sulinet.hu

A jelentkezés feltételei között szerepel többek között a 18-33 éves
életkor, a magyar állampolgárság, az állandó belföldi lakóhely, a bün-
tetlen elõélet és a hivatásos szolgálat vállalása. A felvételi döntésre az
iskolai szakmai mûveltségi teszt és a pályaalkalmassági vizsgálatok
eredménye alapján kerül sor.
A felvételi eljárásról és a követelményekrõl tájékozódhat, illetve

jelentkezési egységcsomagot szerezhet be a rendészeti szakközépis-
kolák és az IRM Oktatási Fõigazgatóság honlapjáról
(www.rendeszeti-oktatas.hu), illetve személyesen, telefonon az
iskolák tanulmányi osztályától, a BRFK és a megyei rendõr-
fõkapitányságok, a Készenléti Rendõrség, a Köztársasági Õrezred
humánigazgatási szolgálataitól.

A rendõri hivatást választó érdeklõdõk jelentkezését 2009.
február 2-ig várják a rendészeti szakközépiskolák!

TTiisszztteelltt ÁÁllllaammppoollggáárrookk,, PPeesstt mmeeggyyee LLaakkoossaaii!!TTiisszztteelltt ÁÁllllaammppoollggáárrookk,, PPeesstt mmeeggyyee LLaakkoossaaii!!
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MOSTart � Nemzetközi Apró

November 15-
én a Magyar Mû-
velõdési Intézet-
ben Újfalusi Gá-
bor közmûvelõdé-
si igazgató nyitot-
tameg a PANKKK

program �civil lábának� megalakítása céljából rendezett konferenci-
át. Minden régióból érkeztek résztvevõk. A PANKKK program civil
lábának szükségességérõl két éve folyamatos volt a dialógus a kor-
mányzati PANKKK program vezetõi és a programban résztvevõ ak-
tív civilek, vállalkozók között. Értelemszerûen ennek a multiplikátor
hálózatnak nem kormányzati kezdeményezésnek kellett lennie, de
eddig a tehetséggondozással foglalkozó szervezetek számára nem
volt mûködõ minta, ami megadta volna az alapot az ötletek megvaló-
sítására. Újfalusi Gábor megtalálta azt a civil szervezetet, ahol már
megvalósult az a struktúra és az az eredményes gyakorlat is, amelyet
meg lehet tölteni a PANKKK kormányzati program eredeti céljaival.
Önszervezõdve olyan forrásokból is merít majd ezentúl a nemzeti te-
hetséggondozás, amelyek eddig is elérhetõek lettek volna ezen szer-
vezetek számára. Elszigetelve egymástól nagyon komoly szakmai és
aktív pályázati tevékenység folyt eddig is a PANKKK program által
érintett szervezetekben, de nem akadt közülük egy sem, aki felvállal-
ta volna ennek a koordinálását. A konferencián a MOSTart Nemzet-
közi Kulturális Közhasznú Egyesület felajánlotta a munkáját és évek
alatt kialakított és bevált nemzetközi tapasztalatának és eredményei-
nek hasznosítását a PANKKK programban résztvevõk számára. Még
nincs minden régióból partner, regisztrálni lehet, a munka azonban
már elkezdõdött. Több � centralizált és decentralizált � pályázatra ké-
szül a hálózat, közülük olyanokra, melyeket a regisztrált résztvevõk
eddig � nyilatkozataik alapján � nem ismertek.

A konferencia eseményei
A megnyitó beszédében Újfalusi Gábor a PANKKK céljaira emlé-

keztette a hallgatóságot, elmondta az eredményeket, és kitért a prog-
ram civil kiépítésének szükségességére.

Ezt követõen dr. Fülöp Márta (az MTA Pszichológiai Kutatóinté-
zetének Csoportvezetõ Fõmunkatársa, a Nemzetközi Kulturális Ösz-
szehasonlító Társaság Fõtitkár helyettese) tartott elõadást a magya-
rokra, a magyar civilekre is vonatkoztatható, a versengõ embernek a
gyõzelem és a vereség feldolgozásával kapcsolatos nemzetközi ösz-
szehasonlító kutatásáról. Elõadása rávilágított arra, hogy a civil szá-
mára fontos forrás a pályázat. A pályázás versengés. A verseny két-
esélyes. A pályázásnak folyamatos, mindennapi tevékenységnek kell
lennie. Ezt fogja segíteni mindaz, amit megosztott velünk az elõadá-
sában dr. Fülöp Márta.

Berta András, a kormányzati PANKKK program koordinátora na-
gyon röviden ismertette a program során megfogalmazódott, illetve
felszínre került szakmai hiányosságokat, miszerint nincsenek ügy-
nökségek, hiányzik a felkészült menedzsment, nincs szakmai képzés.
A civil szféra magára vállalhatna ezekbõl a feladatokból. Természe-
tesen az eredményekrõl is szó volt. A pályázatelbírálási rendszer vi-
tatott mûködésére vonatkozóan egyes kérdéseket megválaszolt, más
pontokban a további együttmûködésre kérte a jelenlévõket.

Hiller Adrienn (MXH) és Dominus Ákos (SZIGET) a ROOTS &
ROUTES nemzetközi projektet mutatta be, melyhez csatlakozni is
lehetséges. A projekt centralizált pályázati támogatásból mûködött és
folytatódik, és a nemzetközi tehetséggondozás jól szervezett és ko-
moly szakmai háttérrel mûködõ mintaprojektjének tekinthetõ. Sok
olyan részlete van, amelyet a tehetséggondozás hazai civil szereplõi
képesek volnának megvalósítani. Ízelítõt láthattunk a projekt munká-
járól a projektben résztvevõ fiatalok által készített filmekbõl. A pro-
jekt ismertetésével az volt a célunk, hogy elérhetõ, megvalósítható
projektmintát mutassunk be a civileknek � ugyanis nem mindenki hi-
szi el, hogy ez lehetséges a számára.

Az ebédszünet után a regisztrációkor elõadásra jelentkezõ civilek
kaptak szót. Erdei János (Sárospatak) elnök bemutatta a Híd-2002
Alapítványt, és beszélt a hátrányos helyzetû térségek pályázási körül-
ményeirõl és lehetõségeirõl.

Balogh Miklós Péter és Maczó Nikolett (Debrecen) a MÁS-
Mozaik Egyesület által nagyon sikeresen mûködtetett Rocksuli tevé-
kenységérõl tartott elõadást.
Az ország másik szélérõl Horváth Zoltán (Magyarkanizsa) a Kani-

zsai Rockzenéért Alapítvány munkájáról, lehetõségeirõl beszélt.
Kovács Erika (Gyomaendrõd) rövidfilmje az Apolló mozi Pódium

mûködésérõl szólt, ahol kiállítótér, filmklub és napközben kávézó
mûködik.

A konferencia a MOSTart NKKE �A fenntartható szellemi fejlõdé-
sért� programjának részeként került megrendezésre.
A multiplikátor hálózatot a MOSTart International, a MOSTart

NKKE nemzetközi divíziója koordinálja. A hálózat hatékony mûkö-
déséhez olyan további regionális multiplikátorokra van szüksége
partnerként a MOSTartnak, akik rendelkeznek szabad kapacitással,
elegendõ nyitottsággal és egyfajta befogadóképességgel arra, hogy
részt vegyenek új, innovatív fejlesztésben, szellemi fejlõdésben.

Koordinátori tervek:
A hálózati munka csatlakoztatni fogja a regionális multiplikátor

hálózaton keresztül a regionális koordinációt vállaló partnereit és a
velük együttmûködõket az EU-s projektekbe. Igyekszik idõvel (a
második-harmadik évre) kihasználni az EACEA szinte minden prog-
ramját. A MOSTart koordinálásával megvalósuló folyamat lényegé-
ben egy gyakorlati multiplikátor képzés, mely tevékenység már
2006 óta egyre komolyabb eredményeket elérõ minta. A referenciák
közül a szakmaiságot tekintve a koordináló MOSTart aktuális refe-
renciája pl., hogy Szlovákiában csak a MOSTart partnere nyert a
LLP programon támogatást a magyar tannyelvû közoktatási intéz-
mények közül.

A konferenciára regisztrálók közül, az általuk megadott adatokból
látható volt, hogy a � már említett � nagyon komoly szakmai munká-
juk mellett nem ismerték fel a lehetõségeiket. Ennek okát nem hiva-
tott keresni sem a konferencia, sem a MOSTart � feltett szándéka vi-
szont, hogy ezen a helyzeten változtasson.

Bajzák István, elnök, MOSTart NKKE
http://www.mostart.org, http://www.pankkk.extra.hu

AMOSTart Nemzetközi Kulturális Közhasznú Egyesület �A fenntartható szellemi fejlõ-
désért� programján belül a PANKKKprogrammal együttmûködve aMagyar Mûvelõdési

Intézet támogatásával megalakult a civil multiplikátor hálózat
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ÁLLANDÓPROGRAMOK
Dömsöd múltjából állandó helytörténeti kiállítás a könyvtárban
Kovács László tanító úr gyûjteményébõl. Nyitva tartás a könyv-
tári nyitvatartási rend szerint.
ENERGIATORNA
Az egészséges életmód jegyében, szerdánként 19.00 órától.
Vezeti: Oprea ArthúrMihály
MUSICA NOSTRA NÕI KAR
PRÓBÁI
Péntekenként 18.00 órától a Széchenyi úti Általános Iskolában
NYUGDÍJASKLUB
Kéthetente kedden (páros héten).
Vezeti: Ferenczi Lászlóné
SZÍNJÁTSZÓKÖR
Keddenként az Iringó SzínjátszóKör próbái 18.00 órakor.
Vezeti: Feketéné Párkányi Éva
KIÁLLÍTÁS
Óvodások és iskolások alkotásainak bemutatója az OMK elõte-
rében.
FELHÍVÁSKIÁLLÍTÁSRA
Iparosok, vállalkozók tevékenységét bemutató kiállításra hí-
vunkminden vállalkozó kedvû bemutatkozót.
BANYAKLUB
Kéthetente hétfõnként 18.00-tól

APetõfi SándorOktatási ésMûvelõdési
Központ 2009. január havi programjai
2009. január 8. /csütörtök/ 13,00�17,00 óráig

VÉRADÁS

2009. január 10. /szombat/ 15 órától 24 óráig
Batyus JégDiscó a régi piactérnél a Kis-Dunán
Ne felejts hozni magaddal egy kis pogácsát,

meleg teát és forralt bort!

2009. január 10. /szombat/ 22 órától
PÓTSZILVESZTER

Discó, Dj. CSÕRI. A belépés díjtalan!

2009. január 17. /szombat/ 9,00 órától este határozatlan ideig
DARTSVERSENY

2009. január 22. /csütörtök/ 14 órától
AMAGYARKULTÚRANAPJA tiszteletére Körzeti Alsós

Kazinczy Ferenc PrózamondóVerseny. Helye: OMK
nagyterem. Szeretettel várunkminden kedves érdeklõdõt!

2009. január 24. /szombat/ 17 órától
POLGÁRÕRBÁL

2009. január 31. /szombat/ 19 órától
BÁLARETRÓJEGYÉBEN

AJu ésZsuTársulat szervezésében.Mûsor! Tombola!Büfé!
Belépõdíj: 800 Ft. Retró viselet kötelezõ!A legkorhûbb viselet
zsûrizve lesz! Jegyeket elõvételben azOMK-ban lehet vásárolni.

ELÕZETES!
2009. február 7. /szombat/ 16 órától

MûsorAMAGYARKULTÚRANAPJA jegyében

PROGRAMOKAZ OMK-BAN Taksonyban versenyeztek tanulóink
matematikából

4. évfolyam
Balogh Emese 7. helyezést (tanítója GacsnéGáborMariann),
Kamrás Gábor 10. helyezést (tanítója Patonai István),
Láng Levente Zete 12. helyezést ért el (tanítója Patonai István).

7. évfolyam
Felföldi Brigitta 4. helyezést (tanára Ispánné Czibolya Andrea),
Zölei Ádám 12. helyezést ért el (tanára Czibolya Andrea).

8. évfolyam
Perger Ádám 4. helyezést (tanára Ácsné Jaksa Szilvia),
Nagy László 5. helyezést ért el (tanára Ácsné Jaksa Szilvia).

Szintén Taksonyban rendezték meg
a Mátyás királyról szóló

mesemondó versenyt
Kovács Gergõ 2. a osztályos tanuló 3. helyezett lett.
Felkészítõje Jarosiné Szabó Ilona.
Baranyi Virág 5. a osztályos tanuló 1. helyezést ért el.
Felkészítõje Sánta Istvánné és BakGáborné.
Budai Petra 7 b. osztályos tanuló pedig 1. helyezett lett.
Felkészítõje Krnájszki Istvánné.

A Kunszentmiklóson megrendezett
térségi tanulmányi versenyen

3. évfolyamon

Matematika
1. helyezett Papp János (tanító Jároliné Lázár Katalin)
5. helyezett Csörgõ Szabolcs (tanító Jároliné Lázár Katalin)
12. helyezett FöldesMáté (tanító Jároliné Lázár Katalin)

Magyar nyelv és irodalom
4. helyezett Papp János (tanító Jároliné Lázár Katalin)
13. helyezett FöldesMáté (tanító Jároliné Lázár Katalin)
18. helyezett Budai Levente (tanító Jávorka Józsefné)

4. évfolyam

Matematika
1. helyezett Kamrás Gábor (tanító Patonai István)
3. helyezett Balogh Emese (tanító GacsnéGáborMariann)
6. helyezett Láng Levente Zete (tanító Patonai István)

Magyar nyelv és irodalom
6. helyezett Hajdu Fanni (tanító GacsnéGáborMariann)
14. helyezett Pethes Vivien (tanító GacsnéGáborMariann)
16. helyezett Bíró Klára (tanító Fehér Lászlóné)

Minden versenyzõnek és a felkészítõknek gratulálunk!

Acsatornaparton a zsilip és a kis kõhíd között lévõ élelmiszer- és horgászbolt
minden nap nyitva reggel 7 órától este 9 óráig. Kenyér- és pékáru rendelés:

06-20-979-7524

2009. február 14.
/szombat/

VALENTINBÁL
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Micsoda Kutya Szilveszter!!!!

A sorozatot, amelyben községünk sportban valamilyen komolyabb
eredményt elért személyeit szólaltattammeg, azÁrki Lajossal készült in-
terjúval folytatom. Remélem, az idõsebbekkel együtt nosztalgiázunk, az
ifjabbak pedig példát látnak ezen sportolók életútjában.

�Hol kezdtél versenyszerûen futballozni?
� Apajon 15 évesen a felnõtt csapatban kezdtem játszani. Többek kö-

zött Varsányi Elemér fociszeretete volt nagy hatással rám. Innen, mivel
Lacházára jártam középiskolába, az ÉGSZÖVMEDOSZ-hoz igazoltam.
Onnan csereegyezmény alapján kerültem Dömsödre. Akkoriban Szur-
gent Lajos volt az edzõ, akitõl sokat tanultam.Adömsödi csapatban gyor-
saságomat csatárként kamatoztattam. Sikeres idõszak volt. Abban az idõ-
ben nagyon technikás, rutinos játékosok játszottak Dömsödön. Sokszor
nagyon pontos labdával indítottak, és lehetõséget adtak a gólrúgásra. Mi-
kor bevonultam katonának azOsztyapenko SE-vel feljutottunk azNB III-
ba. Ezután a Budapesti Volánban lettemNB-I-es játékos.Mindjárt az elsõ
meccsen sikerült 2 gólt rúgni az FTC-nek.

�Hogyan kerültél az Újpesti Dózsába?
� Még az év õszén leigazolt a Dózsa, de védõ poszton játszottam. Eb-

ben az idõben TemesváriMiklós volt az edzõÚjpesten.

�Melyikmérkõzés volt a legemlékezetesebb számodra?
� A Real Madrid elleni igaz kikaptunk 3:1-re, de nem vallottunk szé-

gyent. (Azt nem sokan mondhatják el magukról ma Magyarországon,
hogy a Real ellen pályára léptek.) Ezenkívül a külföldi utazások emléke-
zetesek. Európa sok országában jártam, de legnagyobb élményDél-Ame-
rikához és a hathetes szöuli tartózkodáshoz köt.

�Hogyan alakult a további pályafutásod?
� Játszottam Veszprémben, Siófokon és Békéscsabán is. Háromszor

voltam tagjaMagyar Kupa gyõztes csapatnak.

�Dömsöd ellen is játszottál kupameccset.
� Igen, a Békéscsabával, sajnáltam hogy kikaptunk, de örültem annak,

hogy abban az évbenDömsöd a nyolc közé jutott azMNK-ban.

�Mit jelent számodra a sport, ezen belül a labdarúgás?
�A sport lényegében az életemet jelenti. A Pereg edzõjeként jelenleg is

van kapcsolatom a sporttal. Sajnos a magyar labdarúgásra még mindig a
leépülés jellemzõ.

�Miben látod a fõ problémákat?
� A kis csapatok helyzete rendkívül nehéz, pedig innen lehetne biztosí-

tani a hátteret a magasabb osztályú csapatoknak. Rendkívül sokba kerül
még amegye II-ben is az indulás, nevezési díj, pályahitelesítés, igazolások,
játékvezetõi díj. Milliós nagyságrendû kiadás. Ebben még nincs benne a
mez, cipõ, labda stb. Sajnos a fiatalok hozzáállása sem mindig megfelelõ.
Gyenge fizikummal érkeznek az ifibe, és itt sem veszik komolyan az
edzést. A felnõttekmeg ki-kimaradoznakmég amérkõzés elõtti napon is.

� A fiadról, Árki Csabáról is érdeklõdnék, hiszen emlékszem mikor
együtt játszottatokmég dömsödi színekben.
� Peregen játszik. Szerintem technikásabbmint én voltam. A felkészü-

lést nem veszi olyan komolyan mint annak idején mi. Ennek ellenére
igyekszik helytállni, vele szemben mindig nagyobb az elvárásom mint a
többi játékossal szemben.

� Milyen módszereket alkalmazol amit játékosként az edzõidtõl
láttál?
� Elõször is arról, hogy kik voltak az edzõk akik hatással voltak rám: �

Rákosi Gyula, Vincze Géza, Csank János, Szõke Miklós, Kaszás Gábor,
Temesvári Miklós, Novák Dezsõ. A fizikai képességek javítására mindig
kitaláltak valamilyen labdás vagy játékos módszert. A futóedzések azon-
ban néha küzdelmesen folytak, de a megfelelõ alapozásról sosem felejt-
keztek el. Amit nagyon fontosnak tartok, az az, hogy amérkõzések, edzé-
sek után mindig leültünk beszélgetni. Kielemezni a mérkõzést, vagy csak
úgymegbeszélni a dolgainkat. Így lettünk csapat.

� Köszönöm az interjút, és sok sikert kívánok a sport és a magánélet
területén is az egész Árki családnak.

Varsányi Antal

Kívánok mindenkinek boldog,
békés 2009-es esztendõt! Még
azoknak is, akik � talán tudtukon kí-
vül � éveken keresztül sok dömsödi
lakos, de fõképpen dömsödi kutya
életét szomorították meg szilveszter
ürügyén.

Gondolom, hogy sok gazdi meg
is tette a kutyák védelmére az óvin-
tézkedést, de mit tegyen az a kutya,
akivel ez nem történt meg, amelyik
délután négy órától reggel három
óráig hallgatni volt kénytelen a dur-

rogásokat, a süvítõ rakétákat, az iszonyatos durranásokat. Nem sokat!
Bebújtak a lehetõ legkisebb zugba, világnak szaladtak. És akik ezt
sem tehették meg? Ültek a láncukon, egy ideig megkísérelték a sza-
badulást, majd reszketve szenvedték végig az emberek szórakozását,
azok szórakozását, akiknek õk hûséges társuk, akiket szeretnek, aki-
ket mindentõl megvédenek.

Valószínû, sokan nem tudják, hogy a kutyákat nem csak idegileg
készítik ki ezek a vidámságok, de súlyos halláskárosodást is okozhat-
nak.

Én igyekeztem a kutyáimat megvédeni, elõkészíteni erre az estére.
Több-kevesebb sikerrel ez meg is történt. De arra nem számítottam,
hogy ez a téboly még ma, január 4-én este is tart, és nem szûnik meg
a szilveszterrel.

Mindenkinek, aki ezzel a játékszerrel játszik, javaslom, hogy men-
jen végig a saját utcáján és hallgassa meg, hogy hogyan vonyítanak,
nyüszítenek, sírnak a kutyák, és a jóérzésû gazdák hogyan próbálják
a teljes testükben remegõ állatokat megnyugtatni.

Tudom, nem várható el, hogy ne ünnepeljünk úgy, ahogyan mi sze-
retnénk, de azt gondolom, hogy megtehetnénk ezt emberi módon és
nem pedig így...

Dömsöd, 2009. január 4.
Laczi Eszter

Interjú Árki Lajossal, a labdarúgás szerelmesével
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Minden kedves olvasónak, gazdálkodónak,
kertészkedõnek eredményes új esztendõt, jó
erõt és egészséget, kedvezõ idõjárást kívánok.
Most, az év elején még az elõzõ év termelésé-
nek tapasztalatait, értékelését végezhetjük.Mint
tudjuk, a mezõgazdaságban, a növénytermelés-
ben a kertészeti növények termelését nem lehet
naptári évek szerint elválasztani, lezárni és
megnyitni, mert a termelési folyamatok áthú-
zódnak. Az õszi kalászos gabonákat, a repcét
õsszel kell elvetni, a kertben az õszi fokhagy-
mát, salátát, földiepret õsszel kell elültetni, a ta-
vaszi vetésû növényeknek õsszel fel kellett ásni,
szántani a földet és még sorolhatnám az áthúzó-
dó munkákat. Nagyon fontos a kiskertben a ko-
ra tavasszal felhúzandó fûtetlen fóliasátor talaját
felásni vagy felszántani, ha ezt még nem végez-
tük el, ha a januári idõjárásmegengedi, mielõbb
végezzük el ezt amunkát.
A szántóföldi növénytermelés területén most

a téli hónapokban, januárban, februárban nincs
semmi különösebb feladatunk, ha még van fel-
szántatlan terület, szántsuk fel, ha ezt az idõjárás
lehetõvé teszi. Az õszi kalászos gabonák tava-
szi, kora tavaszi fejtrágyázásához a szükséges
nitrogén mûtrágyát rendeljük, vegyük meg,
hogy ha elérkezik a kora tavaszi idõ, az rendel-
kezésre álljon. Sajnos a mûtrágyaárak nagyon
megemelkedtek, de enélkül gyenge lesz a gabo-
natermésünk, és reménykedjünk, hogy az új év-
ben jobb ára lesz a gabonának. A 2008-as esz-

tendõ idõjárása kedvezett a növénytermelési
ágazatnak, a termésátlagok � fõként kukoricá-
ból � az elõzõ évihez képest szinte megduplá-
zódtak, de a felvásárlási, értékesítési árak a felé-
re csökkentek, és csak a földalapú támogatással
zárja nyereséggel az elõzõ évet az ágazat.
Az állattenyésztés sajnosmár évek óta sokkal

nehezebb helyzetben van. A jó termés követ-
keztében ugyan a takarmányárak jelentõsen
csökkentek, de a többi költségráfordításminden
évben emelkedik. A felvásárlási árak több ter-
méknél, például a tejnél csökkentek, és jogos az
állattenyésztõk felháborodása, hogy mélyen az
önköltség alatti áron veszikmeg a termékeket.
A másik nagy probléma, hogy a régi EU tag-

államok termelõi lényegesen magasabb támo-
gatást kapnak, mint a késõbb belépett új tagál-
lamok termelõi.
Ha a január idõjárása lehetõvé teszi � ami ed-

dig kedvezõ volt � most kivághatjuk a kiörege-
dett gyümölcsfákat és megkezdhetjük a termõ
gyümölcsfák metszését is! A termõfák metszé-
se, koronaritkítása egyben növényvédelmi
megelõzésnek is számít, mert a levegõs koroná-
ban nem szaporodnak el annyira a gombabeteg-
ségek és a rovarkártevõk, és ezzel jelentõs mér-
tékben csökkenthetjük a növényvédelmi kiadá-
sokat, kevesebbet kell permeteznünk, és kímél-
hetjük a környezetünket. Ritkításkor elsõsorban
a fertõzött, beteg részeket, majd az egészséges,
túl erõs, függõlegesen felfelé, a korona belseje

felé növõ, egymást keresztezõ, a szél hatására
egymást horzsoló ágakat vágjuk ki tõbõl.
Az idõs, elhanyagolt fakoronák ritkításánál

az ollómár nemelegendõ, itt éles fûrész haszná-
lata szükséges, amely sima felületet hagy visz-
sza. A levágott ágakat, vékonyabb gallyakat
kössük kévébe, és a kazánban, kályhában eltü-
zelhetjük, igaz, hogy egy kis munka van vele,
de a mai tüzelõanyagárak mellett megtérül a fá-
radságunk.
A téli hónapokban hozzuk rendbe a kerti

szerszámokat, kisgépeket, mert jó munkát csak
jó szerszámokkal és üzemképes gépekkel lehet
végezni. Hamégmost januárban nem is, de feb-
ruárban vásároljuk meg a kora tavaszi vetésû
konyhakerti zöldségnövények vetõmagjait,
mint például a retek-, borsómagokat. Ilyenkor
kora tavasszal még nagy a választék a vetõ-
magokban.
Az elmúlt hónapokban, novemberben, de-

cemberben még nem volt hó, de valószínû,
hogy a január, február meghozza a havas napo-
kat, és ekkor az örökzöld kerti bokrokat, tuja-
bokrokat védenünk kell a rájuk nehezedõ hó és
jég súlyától. Az oszlopos tujabokrokat zsineg-
gel körbeköthetjük, és így védhetjük meg, hogy
az ágak ne törjenek le a jégtõl vagy a ráfagyott
hótól.
A téli munkák mellett azért hagyjunk idõt a

pihenésre is, mert ha jön a tavasz, pihent erõvel
kezdhetjük amunkálatokat.
Jó pihenést és felkészülést kívánok, most

2009. év kezdetén, január hónapban.
Összeállította:

Tóth István
ny.mezõgazdász

Mezõgazdasági hírek
2009. év január hó

A hosszú téli esték a mai kor emberének már
egészen más lehetõségeket nyújtanak mint
nagy-, déd- vagy ükapáinknak. Korunk techni-
kai vívmányai (melyek száz év múlva már biz-
tosan elavultak lesznek) sok hasznos elfoglalt-
ságot biztosítanak számunkra; tévé, rádió, szá-
mítógép, videó, könyvek, folyóiratok tömkele-
ge, magazinok, csak hogy néhányat említsek.
Ez a kulturális arzenál eleve feltételezi, sõt köte-
lezõen magával hozza a közösségtõl való eltá-
volodást, sõt a teljes elszakadást is, az öncélú ki-
kapcsolódást. Fiataljaink sajnos mereven köve-
tik ezt a trendet! De mit csináltak �õseink� száz
évvel ezelõtt?
Õk inkább a közösséget keresve, szomszéd-

ban, komáknál (közben hasznos munkát is vé-
gezve) vagy ivóban, néhány pohár bor mellett
beszélgettek, politizáltak és adomáztak. Hogy
ezek az adomák mikor születtek? Nem tudni.
De az biztos, hogy száz évvel ezelõtt már me-
sélték õket. Ezek közül szeretnék néhányat köz-
readni, fogadják szeretettel, és legalább moso-
lyogjanak. Ha ez sikerült, elértem célomat, hi-
szen nevetni, talánmármosolyogni is majdnem
elfelejtettünk!
Nyúlpecsenye
Vendég: Lesz-e holnap jó nyúlpecsenyénk?

Vendéglõs: Nem lehet, uram, most már csak
egy nyulunk van, annak is � egeret kell fognia.
Vendéglõben
Vendég (aki egy darab rongyot talál a leves-

ben): Vendéglõs, hogy adhat ilyen rongydara-
bot a levesben?
Vendéglõs: Uram, nem kívánhatja, hogy tíz

krajczárért selyemkendõt tegyek bele?!
Amásodik szamár
II. József császár Kaunitz miniszterének

egyik elõterjesztése alá ezt írta: Kaunitz a legel-
sõ szamár! II. József
Akatedrán
A tanár az olaszok könnyen lobbanó és ismét

könnyen kiengesztelõdõ természetét ezekkel a
szavakkal magyarázza meg: �Az olasz képes
fölindulásában leszúrni legjobb barátját is, de
azutánmegint szépen kibékülnek.�
Víziszony
Kántor uram: Ez a mi kutyánk alighanem

meg van veszve, asszony, mert nem issza a vi-
zet!
Asszony: Oh! akkor te már réges régen meg

vagy veszve!

Nyugalom
Orvos (a hivatalfõnökhöz, ki már régóta

pácziense): Föltétlen nyugalomra van fõnök úr-
nak szüksége, maradjon azért egy-két órával to-
vább a hivatalban!
Orvosnál
Orvoshoz vitte az anya dadogó fiát, hogy va-

lamiképp segítsen a bajon. �És vajjon mindig
dadog a fia?� � kérdezi az asszonyt az orvos.
� Nem a kérem alássan � válaszolt az anya �

csak amikor beszél.
És végülAz elszánt koldus, melynek aktua-

litása vitathatatlan.
Egy erõteljes koldus így szólított meg egy jó-

szívû asszonyságot: Asszonyom! Segítsen raj-
tam, mert a legvégsõre is el vagyok készülve,
olyat teszek, amit még soha el nem követtem!
A nõ szíve megesett a kolduson, alamizsnát

ad neki, s szánakozó hangon kérdezi tõle: � De
hát mondja meg csak, szegény ember, mit tett
volna, ha nem adtam volna semmit?
�Dolgozni mentem volna � volt a válasz!

(Mert régi viccek nincsenek, hiszen egy új-
szülöttnekminden vicc új!)

Közreadta: Dulcz Dénes

Adomaparádé
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KedvesOlvasók!

Ajándékozni vagy éppen saját magunkat
meglepni vadonatúj lemezzel mindig lehet,
mindig van rá valamilyen alkalom.

Ezúttal a HUNGAROTON (Harmathné
Rozsár Zsuzsi), az EMI és a Private Moon
Records (Gedeon Beatrix) és a RETRO MÉ-
DIA (Bakoss László, Hargittay Gábor) újdon-
ságaiból válogattamÖnöknek.

Három klasszikus kiadvány és Hofi Géza
nagysikerû elõadásánakDVD-nmegjelenõ vál-
tozata igazi csemegét jelentenek.

Manapság egyre jobban hódítanakAROMA
zenekarok és énekesek, a legjobb elõadók slá-
gerei egy albumon összegyûjtve, amibõl még
akár folytatás is lehet.

Közel nyolc év után PAPRITAkét vadonatúj
dallal rukkolt elõ,Mauzi a kisegér a számítógép
és az internet világát mutatja meg a gyerekek-
nek. Az ismerõs hang, a jó hangszerelés ismét
garantált!
Bár lehet hogyRitával kicsit elfogult vagyok,

mert szeretem, de biztos vagyok benne, hogy a
dömsödi gyerekek is emlékeznek az OMK-beli
bulikra.

Csepregi Éva válogatásalbumának aktív ré-
szese, szerkesztõje voltam, igazán büszke va-
gyok erre a kiadványra, sõt az ezután megjelent
karácsonyi, Ádámmal készült lemez az elkö-
vetkezõ karácsonyok hanganyaga lehet.

A funky zenét kedvelõk örömére pedig egy
nagyon szuper válogatás is megjelent a Retro
Kiadó jóvoltából.

Minden kedves olvasónak ezúton kívánok
eredményes új esztendõt!

ÚJDONSÁGOK ÚJÉVREÚJDONSÁGOK ÚJÉVRE
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Jaksa Istvánné Esztike néni visszaemlékezé-
seit adjuk közre kedves olvasóinknak, aki nagy-
szülei életét naplójában feljegyezte, és tisztelet-
tel emlékszik vissza apai nagyapjára, Sass Gá-
borra, aki hõsi halált halt az elsõ világháború-
ban.
�Így telt az életük. Szegénységben de szere-

tetben éltek. Nagyanyámat valaki beajánlotta
Bana Gábor tanító úrékhoz dolgozni. Õ fel-
ügyelt mindenre, hogy rendben menjen a ház-
tartás. Külön mosónõjük és kinti munkásaik
voltak.Mostmár egy kicsit jobbra fordult a sor-
suk. Egyszer nagymamám kapott egy levelet.
Hivatalos levél volt. A hadiözvegyek 1-1 hold
földet kaptak Coburg hercegtõl. Erdõföldeknek
hívták ezeket. Ráckeve határáig terjedtek a föl-
dek a Holt-Duna közepétõl. A ráckevei útra
dõltek ki a földek, és a víz szélén nagyon szép,
kétméteres átmérõjû fûzfák voltak. Itt kapott
több hadiözvegy földet.

Nagyanyám felszántotta és kukoricával beve-
tette a földet. Mikor a kukorica már akkora volt,
a nagyanyám vett tarka meggybabot. Kiküldte a
fiait, hogymenjenek és vessék el a babot a kuko-
rica sorába folyamatosan.Ment akét fiúgyermek,
ástak egy nagy gödröt és belevették az összes ba-
bot egy halomba. Kimegy egyszer öreganyám is
megnézni, hogy nõnek-e a vetések. Hát majd el-
ájult, mikor egy kupacban a sok szép bab kikelt!
Voltnemulass!Nagyonösszeszidta,de nemverte
megõket.Hiszen úgyis verte õket az Isten.
Most más használja azt a földet, amelyet

nagyapám hõsi halálával szerzett meg családjá-
nak. Már próbáltuk visszaszerezni, de elutasí-

tottak minket, pedig tudjuk igazolni, a herceg
aláírásával a föld amiénk.
Nagyanyám szorgalmasan járt a Bana tanító

úrékhoz dolgozni. Nagyon-nagyon jószívû né-
pek voltak.Disznóvágáskor úgy felpakoltak ne-
ki, fizetésen felül, hogy elég volt ám egy dara-
big! Szinte családtagként kezelték õt. Különö-
sen Bözsikével lelkileg is nagyon jó barátság-
ban volt. A gyerekek elérték azt a kort lassan,
amikor szakmát kellett tanulniuk. Nagyanyám
összerakta a pénzt. Gábor katonai szolgálat
után elment ácsinasnak. Gyökeres Lukácsnál
tanult.

Imre fiát Pestre vitték föl rendõriskolába.
Õ volt a keresztapám, akit nagyon szerettem.

Hozzám írt utolsó levelén érdemes megnézni,
milyen gyönyörû írású a címzés.

Imre keresztapámék Zuglóban laktak, egy
Benkõ utcai albérletben. Egy szoba konyhában
laktak négyen. Nagyanyám, Imre, Marika és

H I S TÓR IÁNKBÓL
��mindazami elmúlt, halhatatlan� /Pilinszky János/

Szerzõdés 1921-bõl, amelyben Nándor Szász Coburg Gothai herceg õkirályi Fensége
birtokot adományoz özv. Sass Gábornénak, a herceg aláírásával.
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Sándor, a nevelt fiuk. Feltváltva aludtak, ki mi-
kor dolgozott.Még a fotelt használták alvás cél-
jára. Nagyanyámat sorban tartották a gyerekei,
azért volt velük õ is. Az én nagyapám, Sass Gá-
bor használta az özvegyi erdõ nevezetû földet.
Apám fuvarost fogadott és sok szál hosszú
akácfát, zsák lisztet, zsák krumplit, vindöl zsírt,
hagymát rakott össze, és felküldte Budapestre a
Benkõ utcába. Közben a háziúr, aki nagyon go-
nosz ember volt, kilakoltatással fenyegette õket.
Megemelte az albérletet nekik. Mivel feljelen-
tették õket, egy bizottság kiszállt, Imre bátyá-
mat bevitték az õrsre, vallatták, hogy honnan
van nekik ez a sokminden.Össze-vissza verték,
még a fejét is ütötték gumibottal. Nagyanyám
értesítette apámat.Apám, hogy tegyen valamit a
kiszabadításáért (mert bent is fogták a rendõrsé-
gen), belépett a kommunista pártba � amiért na-
gyon sok dömsödi lakos megvetette, szidta. Ez-
után bement a községházára, felkereste Dulcz
jegyzõ urat. Elmondta neki mi történt. Dulcz úr
nagyon-nagyon jó, rendes úriember volt. Olyan
igazolást adott , amelybenmegírta a családunk-
ról az igazságot: hogy rendes, becsületes csa-
ládról van szó. Lezárt borítékban odaadta apám-
nak ezt az írást, hogy erre biztosan kiengedik a
testvérét a rendõrségrõl. Így is lett. Siettek a bo-
rítékkal, és ki is engedték Imrét. De már akkor
nagyon össze volt verve. Persze minden élelmi-
szert elkoboztak tõlük. Közben volt a mi eskü-
võnk, ahol õ lett volna az én tanúm, de sajnos le-
maradt a ceremóniáról. 1952-ben esküdtünk:
Sass Eszter és Jaksa István. Református polgári
esküvõnk volt.
Marika, a leány a testvérek közül, Dabi K.

Nagy Lászlóéknál szolgált. Úgy tudom, gyere-
kekre vigyázott. Úgy megszerették õt is, hogy
még felnõtt korukban is tartották Laci fiukkal a
kapcsolatot, aki doktor lett. Onnan fölkerült
Pestre 14 éves korában szolgálni. Ittmaradt egé-

szen addig, ameddig férjez nem ment. Volt neki
egymargitszigeti udvarlója, aki fõkertész volt és
hatalmas virágcsokrokat vitt oda, ahol Marika
szolgált. Jánosnak hívták.A szolgálókhoz csak a
hátulsó lépcsõkön volt szabad menni a látoga-
tóknak. Egyik alkalommal a nagyságos asszony
meglátta a hatalmas gyönyörû virágcsokrokat.
Ezek után a fõbejáraton mehetett be János. A
nagyságos asszony is kapott a ritka szép rózsák-
ból. Marika szobája mindig tele volt rózsákkal.
Aztán jött a II. világháború, János katona lett, át-
került Budára, és ezután már semmit sem tudott
rólaMarika. 40 éves koráig kereste, várta de hiá-
ba. Aztán férjhez ment. Nagyon jó ember volt a
férje. Egy kislányuk született.
Mondanék még néhány szót keresztapámról,

Sass Imrérõl. Nagyon jó, szerény ember volt.
1926-ban kerül fel a Horthy idõben rendõrtiszt-
nek Pestre. Megnõsült, egy tápiószecsõi lányt
vett feleségül, akitõl kislánya született. Késõbb
felszámolták a rendõrséget, és akkor õ gyári
munkás lett. Felesége kétévi házasság után, a
kislány születése után nem sokkal meghalt. Az
õ története nagyon szomorú. Beteges volt a fia-
talasszony, mert lánykorában szülei a bevonuló
orosz katonáktól elrejtették: leengedték egy ka-
rikás kútba, nehogymegtalálják. Több órahosz-
szát töltött ott a hideg, nedves kútban, amelynek
következtében maradandóan beteg lett. A szü-
lés után nemsokára pedig meghalt. Az oroszok
közben elfoglalták az országot. Imre osztályide-
gennek számított, mivel rendõr volt. Bejelentet-
ték õt az ÁVO-nál. Letartóztatták. Ezután lett
gyári munkás.

Ahol nagyanyám lakott 3 gyermekével, azt a
házat bõvíteni akarták, ezért megvették még a
szomszédos kis telket is. Megbeszélték, hogy
megveszik azt a kis telket, ahol laknak és építe-
nek egy kisebb házat. De addig még a felvett
kölcsönbõl építkeznek, mindegyik hazaadja a

keresetét. El is adott nekik a szomszéd egy da-
rabot az õ portájából. Közben érdeklõdtek hiva-
talos helyeken, édesapjuk végsõ nyughelyét il-
letõen. Hova, merre temették el a tábori kórház
halottait, akikRáckevérõl kerültekBudapestre a
köztemetõbe? Nem tudtak semmi olyanra jutni,
hogy külön nagyapám holttestét hazahozták
volna. 1917-ben halt hõsi halált a nagyapám.
A dömsödi községháza elõtt levõ hõsi halált
haltak névsorában õ is ott szerepelt az �S� betû-
sök névsorában. /folytatjuk/

Fotó: Vass Ilona
Összeáll.: SzabóAndrea

Keresztapám, Sass Imre

Marika keresztanyám

HISTÓRIÁBAVALÓ
Ki tudta, hogy a Párizsban negyedik alka-

lommalmegrendezett világkiállításon, 1900-
banAmerika egy kerékpárral képviselte nem
kis nemzetét! Idézem a korabeli tudósítást:
�Amerika egy óriási bicziklit küldött a pá-

rizsi világkiállításra, a mely a legszilárdabb
aczélból készült. A küllõkbe ajtók voltak
vágva, és ezeken csigalépcsõ segélyével a
nyereghez és a kormányrúdhoz lehetett fel-
jutni. A lépcsõket apró ablakok világították
meg. Felül a nyergen, vaskorláttal körülvéve,
étkezõhelyiség, zenészek számára sátor és
tánczhely volt, hol tánczmulatságokat lehe-
tett rendezni. Az óriási kerékpár gerinczében
600 embert magába fogadó ebédlõterem volt
készítve.�
Na, pajtikám � ezt tekerdmeg!!!
�Az sem utolsó dolog volt, hogy a kiállítás

területén nem az emberek jártak a járdákon,
hanem a járdák jártak az emberekkel. Az u.n.
mozgó járda vassineken és aczélhengereken
mozgott s csak fel kellett rá lépni az ember-
nek és az az emberrel óránként 5-10 kilomé-
ter távolságra haladt tovább. A fel- és leszál-
lás semmi veszélylyel nem járt.�
(Napjainkban milyen természetesek a

metró vagy bevásárlóközpontjaink mozgó-
lépcsõi.) Közreadta: Dulcz Dénes
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Ezeket a felvételeket Csehi Csabától kaptuk, aki fiatal kora ellenére
igazi érdeklõdéssel fordul a régi világ képei felé. Kitartóan és szorgal-
masan gyûjt régi dokumentumokat, képeket, könyveket, és szívesen
megosztja ezeket az értékeket másokkal is. Ezúton szeretném
megköszönni neki, hogy rendelkezésemre bocsátotta gyûjteményét!

Kérjük, aki ismerõst talál a képen, jelezze nekünk személyesen a
könyvtárban vagy a 06-30-594-7169-es telefonszámon!
Köszönjük!

SzabóAndrea

Találtam egy képet...

Szüret (?)

Ismeretlen alkalom
Ismeretlenek

Lópatkolás

ADömsödiKMB-s csoport rendõrei

minden páros héten csütörtökön

16.00 � 17.00 óra között

aKMB irodában (Dömsöd, Petõfi tér 6.)

fogadóórát tartanak.



JÁTÉK A KÖNYVTÁRBAN
December 13-án szombaton mókával, játékkal töltötték azok a gyerekek a délelõttöt, akik eljöttek a könyvtárba!
A kicsik építhettek babavárat, óriás mesekönyvbõl mesét hallgathattak, a nagyobbak már komoly társasjátékkal, Monopoly-val mérték

össze képességeiket! Voltak olyanok is, akik puzzle kirakóval próbálkoztak. Szenzációs összmunka alakult ki, de megállapítást nyert, hogy
bizony a gyártók is hibázhatnak, mert néhány darab nem stimmelt!
Lelkes, segítõkész felnõttek biztatták a kicsinyeket, irányították az �állomásokon� a játékot!
Reményeink szerint, ha lesz érdeklõdés, újra rendezünk játékos délelõttöt a könyvtárban!

-V.I.-
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HHaasszznnooss iiddõõttööllttééss,, jjóó kkiikkaappccssoollóóddááss,,
kkééppzzõõmmûûvvéésszzeettii aallkkoottááss:: aa kkoolllláázzss

Collage, kollázs (a Mûvészeti kislexikon meghatározása szerint): �Technika, amelyet a kubisták (Picasso, Braqe) 1912-ben kezdtek alka-
lmazni abból a célból, hogy valamely reális anyag, ill. tárgy, töredék applikálásával formáik absztrakt rendszerét trompe-l'oeuil hatással a
realitással kapcsolatba hozzák.�
Dulcz Dénes tanár úr évtizedek óta készít saját és mások örömére kollázsokat. Nem kell hozzá drága alapanyag, elég, ha újságokból kivá-

gott képtöredékeket csoportosít saját elképzelése szerint! Mindezt lehet fokozni, mert érdekes és kitartó munka, hogy az ember összehozza a
képet a szöveggel.
� Jó játék és idõtöltés ez téli estéken, örömmel tölt el, és bárki kipróbálhatja, bátran ajánlom! � Ezt vallja, erre buzdít Dénes bácsi!
Munkáiból a mûvelõdési központban tekinthetünk meg néhányat!

-V.I.-
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