
Kedves Dömsödi Hírnök Olvasók!
Aválasztási ciklus utolsóAktuálisát olvashat-

ják az érdeklődők. Lezárásként illene valami-
lyen mérleg-félét vonnom, de erre majd úgyis
sor kerül a polgármesteri beszámolómban, illet-
ve a választási kampányban. Most csak annyit
jegyzek meg, hogy igyekeztem mindenről – a
nagyközségünket érintő dolgokról – tájékoztatni
az olvasókat, így aztán mindenki végigkövethet-
te mindennapi gondjainkat, örömeinket. Remé-
lem, hogy az elődömtől, Kudarné Marikától át-
vett rendszeres tájékoztatás szokását szívesen
fogadták, és talán segítséget nyújtott kiigazodni
az önkormányzati munka útvesztőiben.

Azért még maradt néhány téma, amelyről ír-
nom kell.

Először az orvosi ügyeletről. Ajánlatot kap-
tunk a VIP Ambulance Kft.-től, hogy kiskun-
lacházi helyszínnel szívesen vállalnák Dömsöd

ügyeleti ellátását is, csak az OEP támogatásért.
Megfontolandó ajánlat, és a képviselő-testüle-
tünk a legutóbbi ülésen úgy döntött, hogy meg-
kéri Kiskunlacháza Képviselő-testületét, hogy
közölje velünk, milyen feltételek mellett fogad-
nának be bennünket az ügyeleti rendszerükbe.
A válasz ismeretében kell majd döntenie az új
testületnek az ajánlat esetleges elfogadásáról.

A múlt hónapban írtam az üdülőterületi gon-
dokról. Most ismét meg kell tennem, mert az
augusztus 13-án megtartott közmeghallgatás
soha nem látott érdeklődés mellett zajlott. Meg-
teltek az OMK széksorai, és csaknem négy órán
keresztül folyt a – néha szenvedélyes – vita. Te-
rítékre került a drasztikus ingatlanadó emelés, a
rossz utak állapota, a hiányos közvilágítás, a
csatornaberuházás homályos részletei. A ren-
dezvény végére azért közeledtek az álláspontok,
és sikerült, ha nem is elfogadtatni, de megma-

gyarázni például az adóemelés elkerülhetetlen
voltát. Az RSD projekt részeként megvalósuló
csatornázásról Kreisz László taksonyi polgár-
mester kollégám adott tájékoztatót, a hulladék-
gyűjtéssel kapcsolatos kérdésekre Juhász Lász-
ló telepigazgató válaszolt, míg a közbiztonság
hiányzó szegmenseinek pótlására dr. Csipler
Norbert rendőr őrnagy, az új ráckevei rendőrka-
pitány tett ígéretet.

Apropó, új kapitány! Katanics Sándor ezre-
des úr nyugállományba vonult – köszönjük
munkáját és jó pihenést kívánunk –, helyére pe-
dig dr. Csipler Norbertet nevezték ki. A Kapi-
tány úr már járt nálam, és megegyeztünk abban,
hogy a közeljövőben a képviselő-testület tagjai,
a Dömsödön szolgálatot teljesítő rendőrök, a
Polgárőrség vezetője együtt, közösen keressük
azokat a pontokat, amelyek segítségével erősít-
hetjük Dömsöd közbiztonságát. Abban is meg-
állapodtunk, hogy azonnali intézkedéseket te-
szünk a huszonnégy órás rendőri jelenlét meg-
valósításáért.

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA
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Az au gusz tus 20.-i ün nep sé günk dup lán
szol gált örö münk re. Is pán Ig nác kép vi se lőtár -
sam mal együtt meg tisz te lő volt szá munk ra gra -
tu lál ni a Szép Dömsödért em lék pla kett új tu laj -
do no sa i nak, és na gyon jó volt lát ni a sok kis -
gyer mek örö mét, ahogy bir tok ba vet ték az új
ját szó te ret az ün ne pé lyes át adás után. Itt je gyez -
ném meg, hogy ké rek min den ti zen két év nél
idő sebb fi a talt, hogy le gyen tü rel mük ki vár ni a
ne kik ké szü lő ka land par kot, mert ez a ját szó tér
csak a kis gyer me ke ké. Vi gyáz zunk rá kö zö sen!
A ját szó tér rel kap cso la to san – kép vi se lői ké rés -
re – tá jé koz ta tom az ér dek lő dő ket, hogy a pá -
lyá zat utó fi nan szí ro zott, így a szám la ki fi ze té -
sé re át me ne ti hi telt kel lett fel ven nünk, és ezt az
ös  sze get most igé nyel het jük vis  sza.

Nagy örö möm re szol gált, hogy sze mé lye sen
ta lál koz hat tam Jörg Müllerrel, test vér vá ro sunk
pol gár mes te ré vel, és gra tu lál hat tam Ne ki a
dísz pol gá ri cím el nye ré sé ért. Az kü lön elé ge -
dett ség gel töl tött el, hogy a nagy mű tét je után jó
egész ség nek ör vend. Úgy tu dom, hogy Vass
Ilo na szer kesz tő as  szony a kö vet ke ző hó nap ban
egy in ter jút ter vez a pol gár mes ter úr ral. Ér dek -
lő dés sel vá rom.

Var ga Jó zsef szigetújfalui kol lé gám mal Óno -
don jár tunk, mert a hely szí nen sze ret tünk vol na
meg győ ződ ni ar ról, hogy jó hely re ke rül-e az
ado má nyunk. Nos, egy ön te tű en ál la pí tot tuk
meg, hogy bi zony jó hely re. Ónod la kói idén
már négy al ka lom mal küz döt tek az ár ral. Mi itt
sze ren csés hely zet ben va gyunk, és nem is tud -
juk el kép zel ni, hogy mek ko ra ar rafe lé a baj, és
min den ki csi se gít ség re nagy szük ség van.
Egyéb ként az át utalt tá mo ga tást csak gát épí té -
sé re hasz nál hat ják fel.

Szep tem ber el se jé vel is mét be né pe sül nek a
tan ter mek. Kí vá nok a kö vet ke ző tan év re min -
den dömsödi di ák nak si ke res ta nul má nyi ered -
mé nye ket, a pe da gó gu sok nak pe dig sok tü rel -
met és tu dást szom ja zó, szor gal mas di á kot.

A szo ká sos kul tu rá lis blokk ban az Ác him ut -
cai bál ról kell ír nom. Öröm mel tet tem ele get a
meg hí vás nak, és tény leg na gyon jó volt lát ni,
hogy az ut ca ap ra ja-nagy ja ön fe led ten szó ra ko -
zik. Eb ben a ro ha nó vi lág ban, amely ben élünk,
pél da ér té kű az ilyen ren dez vény. 

Az el múlt hét vé gén ran gos ké zi lab dator ná -
nak adott ott hont sport csar no kunk. Már ré gen
lát tam a lá nyo kat ját sza ni, így ne kem szem be öt -
lő volt az a fej lő dés, ame lyen ke resz tülmen tek.
A díj ki osz tó zá ró mon da ta i ban azt hang sú lyoz -
tam, hogy to vább ra is ilyen szor ga lom mal és
alá zat tal eddze nek, ver se nyez ze nek, mert egy
cso dá la tos sport ágat vá lasz tot tak!

Be fe je zé sül, kö szö nöm a négy éven ke resz -
tül tar tó fi gyel mü ket. Kö szö nöm az Ak tu á lis ra
vo nat ko zó ta ná csa i kat és a biz ta tó sza va kat.
Csak re mél ni tu dom, hogy a Dömsödi Hír nök
ve zér cikk ét a ké sőb bi ek ben is lesz még le he tő -
sé gem ír ni.

Bencze Ist ván
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A tes tü le ti ülé sen je len volt kép vi se lők:
Bencze Ist ván pol gár mes ter, Var sá nyi An tal al -
pol gár mes ter, Csi kós Lászlóné, Is pán Ig nác,
Ko ro na Sán dor, Láz ár Jó zsef, Sza bó And rea, dr.
Sza bó Gáborné kép vi se lők.

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -
vi se lő-tes tü le te 2010. au gusz tus 11-én tar tott
ülé sén az aláb bi dön té se ket hoz ta.

Na pi rend meg ál la pí tá sa
(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt

sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let 8 igen sza va zat tal – egy -

han gú sza va zás sal – meg hoz ta az aláb bi ha tá ro -
za tot:

99/2010. (VIII. 11.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz ség Kép vi se lő-tes tü le te az

ülés na pi rend jét az aláb bi ak sze rint ha tá roz za
meg:
1. Je len tés a le járt ha tár ide jű ha tá ro za tok vég re -

haj tá sá ról
2. A pol gár mes ter tá jé koz ta tó ja a két ülés kö zött

el telt idő szak ese mé nye i ről
3. Az ön kor mány zat és in téz mé nyei 2010. évi

költ ség ve té sé ről szó ló 2/2010. (II. 19.) ren de -
let mó do sí tá sa

4. A Pe tő fi szü lői ház fel újí tá sa és ját szó tér épí -
té se be ru há zás hoz hi tel fel vé te le

5. „Szép Dömsödért” Em lék pla kett pá lyá zat el -
bí rá lás

6. Dömsödi Sport köz pont be szá mo ló ja 
6.1. Az ön kor mány zat va gyo ná ról szó ló 8/2001.

(VI. 6.) ren de let mó do sí tá sa (A Dömsödi
Sport köz pont bér le ti dí já nak meg ál la pí tá sa)

7. Csó nak ház bér le ti díj el szá mo lá sa
8. He lyi Vá lasz tá si Bi zott ság és a Sza va zat -

szám lá ló Bi zott sá g ta gjainak meg vá lasz tá sa
9. Tá jé koz ta tó az egész ség ügyi alap el lá tás mű -

kö dé sé ről (há zi or vos, vé dő nők, há zi or vo si
ügye le ti el lá tás) a 2006-2010. évek vo nat ko -
zá sá ban

10. Há zi or vo si ügye le ti aján lat meg vi ta tá sa
11. Devecseri Re zső vé te li aján la ta a dömsödi

4130. hrsz-ú in gat lan ra
12. Köz be szer zé si Sza bály zat meg al ko tá sa
13. Rác ke ve és Tér sé ge Tár sult Te le pü lé sek

Szenny víz csa tor na és Tisz tí tó mű Tu laj don -
kö zös sé ge El len őr ző Bi zott sá gá ba tag de le -
gá lá sa 

14. Egye bek
14.1. A Pe tő fi Sán dor OMK bér le ti dí ja i nak

mó do sí tá sa
14.2. A köz te rü le tek hasz ná la tá ról szó ló 20/2003.

(XII. 18.) ren de let mó do sí tá sa
14.3. A 8+692/B fkm szel vény ben lé vő stég el -

adá sá nak meg vi ta tá sa

14.4. Az ön kor mány za ti internetes fó rum mű -
köd te té sé nek kér dé se

15. Ön kor mány za ti ha tó sá gi ügyek ben ér ke zett
fel leb be zé sek el bí rá lá sa (zárt ülé sen)

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: azon nal

1. Je len tés a le járt ha tár ide jű tes tü le ti ha -
tá ro za tok vég re haj tá sá ról

(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt
sza va zás)

A kép vi se lő-tes tü let 8 igen sza va zat tal – egy -
han gú sza va zás sal – meg hoz ta a kö vet ke ző ha -
tá ro za tot:

100/2010. (VIII. 11.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a le járt ha tár ide jű ha tá ro za tok -
ról szó ló be szá mo lót el fo gad ja.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: azon nal

2. Tá jé koz ta tó a két ülés kö zött el telt idő -
szak ese mé nye i ről

(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett  több ség, nyílt
sza va zás)

A kép vi se lő-tes tü let 8 igen sza va zat tal – egy -
han gú sza va zás sal – meg hoz ta a kö vet ke ző ha -
tá ro za tot:

101/2010. (VIII. 11.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a két ülés kö zöt ti idő szak ese -
mé nye i ről szó ló be szá mo lót el fo gad ta.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: azon nal

3. Az ön kor mány zat és in téz mé nyei 2010.
évi költ ség ve té sé ről szó ló 2/2010. (II. 19.)
ren  de let mó do sí tá sa 

(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt
sza va zás)

A kép vi se lő-tes tü let egy han gú sza va zás sal
meg al kot ta az aláb bi ren de le tet:

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat
Kép vi se lő-tes tü let ének  7/2010. (VIII. 16.)

ren de le te
az ön kor mány zat és in téz mé nyei 2010. évi

költ ség ve té sé ről szó ló 2/2010. (II. 19.) ren de let
mó do sí tá sá ról
A ren de let ki hir det ve: 2010. au gusz tus 16. nap ján
A ren de let ha tá lyos: 2010. au gusz tus 16. nap já tól

A kép vi se lő-tes tü let a 2010. évi ön kor mány -
za ti költ ség ve tés be vé te li és ki adá si elő i rány za -
tát 926 179 ezer fo rint ról 1 204 405 ezer fo rint ra
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mó do sí tot ta. A költ ség ve tés hi á nya 39 700 ezer
fo rint ról 39 403 ezer fo rint ra mó do sult. A költ -
ség ve té si elő i rány zat ok a 2010. jú ni us 30-ig ki -
utalt köz pon ti költ ség ve té si tá mo ga tá sok ös  sze -
gé vel nö ve ked tek. Ezek ből 26 500 ezer fo rint
be vé te li több let ke let ke zett. A komp ér té ke sí té -
sé ből 1 600 ezer fo rint be vé tel kép ző dött, a be -
vé telt az ön kor mány zat a kony ha szel lő ző be -
ren de zé sé nek át épí té sé re for dít ja. Az apaji is ko -
la épü let fel újí tá sá nak költ sé gé hez Apaj ön kor -
mány za ta 1 400 ezer fo rin tot sa ját for rás ként
utalt át a gesz tor ön kor mány zat nak. 

4. A Pe tő fi szü lői ház fel újí tá sa és ját szó tér
épí té se be ru há zás hoz hi tel fel vé te le (sza va zás
mód ja: egy sze rű  több ség, nyílt sza va zás)

(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett  több ség, nyílt
sza va zás)

A kép vi se lő-tes tü let 8 igen sza va zat tal – egy -
han gú sza va zás sal – meg hoz ta a kö vet ke ző ha -
tá ro za tot:

102/2010. (VIII. 11.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak

Kép vi se lő-tes tü le te 15.756.418 Ft ös  sze gű rö -
vid le já ra tú hi tel fel vé te lé ről dön tött.

A hi tel fu tam ide jét 2010. au gusz tus 15-től
2011. jú li us 31-ig ha tá roz za meg.

A hi tel és já ru lé kai vis  sza fi ze té sé nek biz to sí -
té ká ul az ön kor mány za t a költ ség ve té si be vé te -
le it ajánl ja fel, va la mint kö te le zett sé get vál lal
ar ra, hogy a Pe tő fi Sán dor szü lei há zá nak fel újí -
tá sa (MVH azo no sí tó: 2049785902) és a Szé -
che nyi úti ját szó tér épí té se és ját szó té ri esz kö -
zök be szer zé se (MVH azo no sí tó:
20497668379) pá lyá zat ból be fo lyó tá mo ga tást
a hi tel tör lesz té sé re for dít ja. Az ön kor mány zat
kö te le zett sé get vál lal ar ra, hogy a hi telvis  sza fi -
ze tés idő tar ta ma alatt a kért hi telt és já ru lé ka it a
fu tam idő éve i ben – a fel hal mo zá si és tő kejel le -
gű ki adá so kat meg elő ző en – a költ ség ve té sé be
be ter ve zi és jó vá hagy ja, il let ve költ ség ve té si
elő i rány zat mó do sí tá sai so rán fi gye lem be ve szi.

A kép vi se lő-tes tü let nyi lat ko zik ar ról, hogy a
már meg lé vő hi te lek ből, ke zes ség vál la lás ok ból
és az igé nyelt hi tel ből adó dó éves kö te le zett sé -
ge it fi gye lem be vé ve nem esik az 1990. évi
LXV. tv. 88. § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
kor lá to zás alá.

A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za Bencze
Ist ván pol gár mes tert és dr. Vö rös And rea kör -
jegy zőt, hogy a fen ti hi tel re vo nat ko zó an az
OTP Bank NyRt.-nél el jár jon, az ügy let egyéb
fel tét ele i ben meg ál la pod jon, a hi tel szer ző dést
alá ír ja az Ön kor mány zat kép vi se le té ben.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter, dr. Vö -
rös And rea kör jegy ző

Ha tár idő: azon nal

5. „Szép Dömsödért” Em lék pla kett pá lyá -
zat el bí rá lás

(Sza va zás mód ja: egy sze rű  több ség, nyílt
sza va zás)

A kép vi se lő-tes tü let 8 igen sza va zat tal – egy -
han gú sza va zás sal – meg hoz ta a kö vet ke ző ha -
tá ro za tot:

103/2010. (VIII. 11.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a Te le pü lés fej lesz té si Bi zott ság
in dít vá nyá val egyet ért ve az aláb bi ha tá ro za tot
hoz za:

A te le pü lé si kör nye zet vé del me és a la kó kör -
nye zet esz té ti kai szép sé gé nek meg őr zé se ér de -
ké ben vég zett te vé keny sé gük el is me ré se ként a
bí rá lat ra fel kért tár sa dal mi bi zott ság ja vas la tát
fi gye lem be vé ve „Szép Dömsödért” em lék -
pla ket tet ado má nyoz az aláb bi sze mé lyek nek:

Csa lá di ház ka te gó ria:
Ho rogh Ist ván Iri nyi u. 18.
Le si György Ár pád u. 2.
Kissné Sán dor Má ria Szé che nyi u. 54.
Gu lyás Gyu la Szé che nyi u. 43/a.
Ke resz tes Ág nes Kis fa ludy u. 5.
Markó Ist ván Sallai u. 9.
Mó ricz Jó zsef Dabi krt. 12.
Se bes tyén Sándorné Sza bad ság út 113.
Láng And rás Dunavecsei úti ta nya 3.
Ka to na Gáborné Ady E. u. 13.
Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: 2010. au gusz tus 20.

5.1. El is me rő ok le ve lek ado má nyo zá sa
(Sza va zás mód ja: egy sze rű  több ség, nyílt

sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let 8 igen sza va zat tal – egy -

han gú sza va zás sal – meg hoz ta a kö vet ke ző ha -
tá ro za tot:

104/2010. (VIII. 11.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te az in gat lan előtt hú zó dó köz te -
rü let kul tu rált, esz té ti kus ki ala kí tá sa és kar ban -
tar tá sa ér de ké ben vég zett te vé keny sé gük el is -
me ré se ként

Bá bel Sándorné Ha tár út 9/a.
Sáfrán Jó zsef Iri nyi u. 5.
szám alat ti la ko sok nak el is me rő ok le ve let

ado má nyoz.
Az el is me rő ok le ve let a 2010. au gusz tus 20-i

ün nep sé gen kell át ad ni.
Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: 2010. au gusz tus 20.

6. Dömsödi Sport köz pont be szá mo ló ja
(Sza va zás mód ja: egy sze rű  több ség, nyílt

sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let 8 igen sza va zat tal – egy -

han gú sza va zás sal – meg hoz ta a kö vet ke ző ha -
tá ro za tot:

105/2010. (VIII. 11.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a Dömsödi Sport köz pont mű kö -
dé sé ről szó ló in téz mény ve ze tői be szá mo lót el -
fo gad ja.

Fe le lős: Béczi Já nos igaz ga tó
Ha tár idő: azon nal

6.1 Az ön kor mány zat va gyo ná ról szó ló
8/2001. (VI. 6.) ren de let mó do sí tá sa

(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt
sza va zás)

A kép vi se lő-tes tü let egy han gú sza va zás sal
meg al kot ta az aláb bi ren de le tet:

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat
Kép vi se lő-tes tü let ének 8/2010. (VIII. 16.)

ren de le te
az ön kor mány zat va gyo ná ról szó ló 8/2001.

(VI. 6.) ren de let mó do sí tá sá ról
A ren de let ki hir det ve: 2010. au gusz tus 16. nap ján
A ren de let ha tá lyos: 2010. au gusz tus 16.  nap já tól

A 8/2010. (VIII. 16.) ren de let sze rint 2010.
au gusz tus 16-tól a Dömsödi Sport köz pont dí jai
az aláb bi ak sze rint vál toz tak:

Hét köz nap: 4.300 Ft/óra, 
Hét vé gén: 5.200 Ft/óra.
A csar nok tel jes meg vi lá gí tá sa  ese tén a bér -

le ti díj to váb bi 650 Ft órán ként.

7. Csó nak ház bér le ti díj el szá mo lá sa
(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt

sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let 8 igen sza va zat tal – egy -

han gú sza va zás sal – meg hoz ta a kö vet ke ző ha -
tá ro za tot:

106/2010. (VIII. 11.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te hoz zá já rul ah hoz, hogy a FOR-
TIUS-KER Kft. (2344 Dömsöd, Thö köly út
23.) ál ta l ön kor mány zat tu laj do ná ban lé vő és a
FORTIUS-KER Kft. ál tal bé relt 232. hrsz. alat ti
„Csó nak ház”-ra for dí tott és szám lá val iga zolt
103.500 Ft ös  szeg gel a 2010. évi bér le ti dí jat
csök ken ti.

A kép vi se lő-tes tü let ez zel egyi de jű leg dön -
tött ar ról, hogy a 2010. évi bér le ti díj ból fenn -
ma ra dó 396.500 Ft-ot a „Csó nak ház” eme le ti
szo bá i nak par ket tá zá sá ra for dít ja.

Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let
Ha tár idő: azon nal

8. Tá jé koz ta tó az egész ség ügyi alap el lá tás
mű kö dé sé ről (há zi or vos, vé dő nők, há zi or vo -
si ügye le ti el lá tás) a 2006-2010. évek vo nat -
ko zá sá ban

(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt
sza va zás)

A kép vi se lő-tes tü let 8 igen sza va zat tal – egy -
han gú sza va zás sal – meg hoz ta a kö vet ke ző ha -
tá ro za tot:

107/2010. (VIII. 11.) Kt. szá mú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te az egész ség ügyi alap el lá tás
hely ze té ről szó ló, az egész ség ügyi szol gál ta tók
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és a vé dő nők ál tal ké szí tett be szá mo ló kat el fo -
gad ja.

Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let
Ha tár idő: azon nal

9. Az or vo si ügye le ti rend szer kiskunlac -
há zi üze mel te té sé nek fel té te lei ről tá jé koz ta -
tás ké ré se

(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt
sza va zás)

A kép vi se lő-tes tü let 8 igen sza va zat tal – egy -
han gú sza va zás sal – meg hoz ta a kö vet ke ző ha -
tá ro za tot:

108/2010. (VIII. 11.) Kt. szá mú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a VIP Ambulance Kft. aján la ta
alap ján fel ké ri Kiskunlacháza Nagy köz ség
Kép  vi se lő-tes tü let ét, hogy szí ves ked jen tá jé -
koz ta tást ad ni ar ról, hogy Dömsöd Nagy köz ség
mi lyen fel té te lek kel csat la koz hat na a kiskun-
lacházi köz pon ti há zi or vo si ügye let hez.

Dömsöd Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak
kép vi se lő-tes tü le te csak a fel té te lek pon tos is -
me re té ben dönt az eset le ges csat la ko zás kér dé -
sé ben.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: tá jé koz ta tás ké rés meg kül dé se

2010. au gusz tus 16-ig.

10. He lyi Vá lasz tá si Bi zott ság és a Sza va -
zat szám lá ló Bi zott sá g ta gjainak meg vá lasz tá sa

(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt
sza va zás)

A kép vi se lő-tes tü let 8 igen sza va zat tal – egy -
han gú sza va zás sal – meg hoz ta a kö vet ke ző ha -
tá ro za tot:

109/2010. (VIII. 11.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi -

se lő-tes tü le te a többsz. mód. 1997. évi C. tv. 23.
§ (82) be kez dé sé ben fog lalt jog kör ében el jár va a
he lyi vá lasz tá si iro da ve ze tő jé nek in dít vá nya
alap ján a Sza va zat szám lá ló Bi zott sá gok tag ja it
és pót tag ja it az aláb bi ak sze rint vá laszt ja meg:
Dömsöd 005. szá mú sza va zó kör
(Dömsöd, Bé ke tér 2.)
Var ga Zol tán, Mikus La jos, Var sá nyi Ni ko lett
Ki sebb sé gi sza va zó kör (Dömsöd, Pe tő fi tér 5.)
Dr. Várkonyi Ágo ta, Manger Illésné, Kissné
Joó Mó ni ka, Belencsikné Bejiczi Krisz ti na,
Katusné Czikora Ani ta

Fe le lős: Dr. Vö rös And rea kör jegy ző – HVI
ve ze tő je

Ha tár idő: azon nal

10.1 He lyi Vá lasz tá si Bi zott ság tag ja i nak
meg vá lasz tá sa

(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt
sza va zás)

A kép vi se lő-tes tü let 8 igen sza va zat tal – egy -
han gú sza va zás sal – meg hoz ta a kö vet ke ző ha -
tá ro za tot:

110/2010. (VIII. 11.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a többsz. mód. 1997. évi C. tv.
23. § (2) be kez dé sé ben fog lalt jog kör ében el jár -
va a he lyi vá lasz tá si iro da ve ze tő jé nek in dít vá -
nya alap ján a he lyi vá lasz tá si bi zott ság tag ja it és
pót tag ja it az aláb bi ak sze rint vá laszt ja meg:

Bá bel Sándorné
Denke Gá bor
Ko vács Lász ló
Szücsné Ágh Ani kó
Tóth Ist ván
Fe le lős: Dr. Vö rös And rea kör jegy ző – HVI

ve ze tő je
Ha tár idő: azon nal

11. Devecseri Re zső vé te li aján la ta a döm-
södi 4130. hrsz-ú in gat lan ra 

(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt
sza va zás)

A kép vi se lő-tes tü let 8 igen sza va zat tal – egy -
han gú sza va zás sal – meg hoz ta a kö vet ke ző ha -
tá ro za tot:

111/2010. (VIII. 11.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a tu laj do nát ké pe ző dömsödi
4130. hrsz. alat ti, 351 m2 te rü let nagy sá gú, ki vett
be épí tet len te rü let meg ne ve zé sű in gat lant ér té -
ke sí te ni kí ván ja Devecseri Re zső és Devecseri
Rezsőné 1215 Bu da pest, Ár pád u. 12/B. szám
alat ti la ko sok ré szé re 2.260.440 Ft-os áron.

A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za Bencze
Ist ván pol gár mes tert az el adá si ár ve vők kel tör -
té nő köz lé sé re, to váb bá az aján lat nak ve vők ál -
ta li el fo ga dá sa ese tén az adás vé te li szer ző dés
meg kö té sé re.

Fe le lős: pol gár mes ter
Ha tár idő: 2010. szep tem ber 15-ig.

12. Köz be szer zé si Sza bály zat meg al ko tá sa
(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt

sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let 8 igen sza va zat tal – egy -

han gú sza va zás sal – meg hoz ta a kö vet ke ző ha -
tá ro za tot:

112/2010. (VIII. 11.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a köz be szer zé sek ről szó ló 2003.
évi CXXIX. tör vény 6. § fel ha tal ma zá sa alap ján
az ön kor mány zat új köz be szer zé si sza bály za tát
e ha tá ro zat mel lék le te sze rin ti tar ta lom mal jó -
vá hagy ja.

A kép vi se lő-tes tü let 90/2005. (VII. 25.) Kt.
számú ha tá ro za tát és a 163/2008. (XI. 26.) Kt.
számú ha tá ro za tát ha tá lyon kí vül he lye zi.

Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let
Ha tár idő: azon nal

13. Rác ke ve és Tér sé ge Tár sult Te le pü lé sek
Szenny víz csa tor na és Tisz tí tó mű Tu laj don kö -
zös sé ge El len őr ző Bi zott sá gá ba tag de le gá lá sa

(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt
sza va zás)

A kép vi se lő-tes tü let 8 igen sza va zat tal – egy -
han gú sza va zás sal – meg hoz ta a kö vet ke ző ha -
tá ro za tot:

113/2010. (VIII. 11.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a Rác ke ve és Tér sé ge Tár sult
Te le pü lé sek szenny víz csa tor na és tisz tí tó mű tu -
laj don kö zös sé ge El len őr ző Bi zott sá gá ba Ispán-
né Ger gely Szil via ve ze tő fő ta ná csost de le gál ja.

A kép vi se lő-tes tü let fel ké ri Bencze Ist ván
pol gár mes tert, hogy a ha tá ro zat ról a tár su lás el -
nö két tá jé koz tas sa.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter, 
Ispánné Ger gely Szil via

Ha tár idő: fo lya ma tos

14. Egye bek
14.1 A Pe tői Sán dor OMK bér le ti dí ja i nak

mó do sí tá sa
(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt

sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let 8 igen sza va zat tal – egy -

han gú sza va zás sal – meg hoz ta a kö vet ke ző ha -
tá ro za tot:

114/2010. (VIII. 11.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a Pe tő fi Sán dor Ok ta tá si és Mű -
ve lő dé si Köz pont (2344 Dömsöd, Bé ke tér 2.)
he lyi sé ge i nek áru sí tó te vé keny ség cél já ra tör té -
nő bér bevé te le ese té re a bér le ti dí jat 2010. szep -
tem ber 1-jétől 2000 Ft+ÁFA/óra ös  szeg ben ha -
tá roz za meg.

Fe le lős: Csi kós Lászlóné in téz mény ve ze tő
Ha tár idő: fo lya ma tos

14.1.1 A köz te rü le tek hasz ná la tá ról szó ló
20/2003. (XII. 18.) ren de let mó do sí tá sa

(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt
sza va zás)

A kép vi se lő-tes tü let egy han gú sza va zás sal
meg al kot ta az aláb bi ren de le tet:

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat 
Kép vi se lő-tes tü let ének  9/2010. (VIII. 16.)

ren de le te
a köz te rü le tek hasz ná la tá ról szó ló 20/2003.

(XII. 18.) ren de let mó do sí tá sá ról
A ren de let ki hir det ve: 2010. au gusz tus 16. nap ján
A ren de let ha tá lyos: 2010. au gusz tus 16. nap já tól

A köz te rü let-hasz ná lat dí jai 2010. au gusz tus
16-tól az aláb bi ak sze rint vál toz tak:
1. szá mú mel lék let a 20/2003. (XII. 18.) önk.

szá mú ren de let hez
A ren de let 3. § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro -

zott hasz ná lat jog cí me sze rint a köz te rü let hasz -
ná la tá ért a 13. § (1) és (2) be kez dé sei sze rint az
aláb bi dí ja kat kell meg fi zet ni, ame lyek az ÁFÁ-t
tar tal maz zák.
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14.2 A 8+692/B fkm szel vény ben lé vő stég
el adá sá nak meg vi ta tá sa

(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt
sza va zás)

A kép vi se lő-tes tü let 8 igen sza va zat tal – egy -
han gú sza va zás sal – meg hoz ta a kö vet ke ző ha -
tá ro za tot:

115/2010. (VIII. 11.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te az ön kor mány zat tu laj do nát ké -
pe ző, az Alsódunapart 16-19. szám előtt,
8+692/B fkm szel vény ben lé vő víziállást fel kí -
nál ja meg vé tel re Or bán Ist ván 1172 Bu da pest,
Ig nác ut ca 12. szám alat ti la kos ré szé re.

A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za Bencze
Ist ván pol gár mes tert, hogy a víziállás vétel á ra
kér dés ben 160.000 Ft+ÁFA és 200.000 Ft+ÁFA
kö zöt ti ös  szeg ben meg ál la pod jon, és en nek meg -
fe le lő tar ta lom mal az adás vé te li szer ző dést alá ír ja.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: 2010. szep tem ber 15.

14.3 Az ön kor mány za ti internetes fó rum
mű köd te té sé nek kér dé se

(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt
sza va zás)

A kép vi se lő-tes tü let 8 igen sza va zat tal – egy -

han gú sza va zás sal – meg hoz ta a kö vet ke ző ha -
tá ro za tot:

116/2010. (VIII. 11.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a  ön kor mány za ti internetes por -
tál fó ru má nak mű kö dé sét a kö vet ke ző kép vi se -
lő-tes tü let meg ala ku lá sá ig fel füg gesz ti.

Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let
Ha tár idő: azon nal
A kép vi se lő-tes tü let zárt ülé sen az ön kor -

mány za ti ha tó sá gi ügy ben ér ke zett fel leb be zé -
se ket bí rált el. A kép vi se lő-tes tü let kö vet ke ző
mun ka terv sze rin ti ülé sé nek idő pont ja 2010.
szep tem ber 15.

Tá jé koz tat juk az ol va só kat, hogy a kép vi se lő-
tes tü let nyil vá nos ülé se i ről ké szült jegy ző köny -
vek, to váb bá az ön kor mány za ti ren de le tek a  ön -
kor mány za ti hon la pon ol vas ha tók. A jegy ző -
köny vek ol va sá sá ra a Nagy köz sé gi Könyv tár -
ban in gye nes internetes hoz zá fé rést biz to sí tunk. 

A kép vi se lő-tes tü let nyil vá nos ülé se i nek
meg hí vó it a pol gár mes te ri hi va tal hir de tő táb lá -
ján és az ön kor mány za ti hon la pon tes  szük köz -
zé. Az ön kor mány za ti ren de le te ket a Pol gár -
mes te ri Hi va tal hir de tő táb lá ján hir det jük ki, és
az ön kor mány za ti hon la pon is köz zé tes  szük.

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat
Kép vi se lő-tes tü le te

LAB DA RÚ GÁS
Meg kez dő dött az őszi sze zon a me gye I/b 

osz tály ban

Elő re ho zott mér kő zé sen küz dött meg a szom -
széd vár, Pe reg csa pa tá val együt te sünk. Az el ső
fél idő ben a mi e ink, a má so dik ban in kább az el -
len fél volt jobb.

Dömsöd : Pe reg 2:2 – Dömsöd, 200 né ző
A hi va ta los kez dő mér kő zés.

Gyál : Dömsöd 2:3
Meg le pő győ ze lem ide gen ben.

Dömsöd : Gyál 0 : 0 – Dömsöd, 150 né ző
A gól nél kü li dön tet len el le né re egy vál to za -

tos mér kő zést lát hat tunk. Né hol még já ték is
volt, csak a ka pu előtt fo gyott el a tu do mány.

Kiskunlacháza : Dömsöd 1 : 0
A lacházi csa pat job ban akar ta a győ zel met.

Mér kő zés után né há nyan a já ték ve ze tőt hi báz -
tat ták a ve re sé gért, de nem volt iga zuk. Né hány
eset ben té ve dett ugyan a bí ró, de a vé szes gól -
sze gény sé gért in kább ma gunk ban kel le ne ke res -
ni a hi bát.

Dömsöd : Újhartyán 3 : 3 (0:3)
Dömsöd, 100 né ző
Az Urbán Fló ri án ál tal irá nyí tott ven dé gek

már 3 gól lal ve zet tek, mi kor a já ték ve ze tő ki ál lí -
tot ta Agócs La jost (szö ve gért). A má so dik fél -
idő ben Ba logh Vik tor gól ja i val ki egyen lí tett csa -
pa tunk, és Bog nár Sán dor ki ál lí tá sa el le né re
meg őriz te a dön tet lent a ná lunk jobb erőt kép vi -
se lő hartyániakkal szem ben.

A kö vet ke ző mér kő zé sek:
Szept. 11. szom bat 16.30 Nagykáta : Dömsöd
Szept. 19. va sár nap 16.00 Dömsöd : Tápiómetáll
Szept. 25. szom bat 16.00 Tak sony : Dömsöd
Okt. 3. va sár nap 15.00 Dány : Dömsöd
Okt. 9. szom bat 15.00 Dömsöd : Bu gyi
Okt. 16. szom bat 14.00 Rác ke ve : Dömsöd
Okt. 24. va sár nap 14.00 Dömsöd : Her nád
Okt. 31. va sár nap 13.30

Szentmártonkáta : Dömsöd
Nov. 7. va sár nap 13.30 Dömsöd : Alsónémedi
Nov. 13. szom bat 13.30 Süly sáp : Dömsöd

Var sá nyi

BURSA HUNGARICA
Dömsöd Nagy köz ség Ön kor mány za ta a

Nem ze ti Erő for rás Mi nisz té ri um mal együtt -
mű köd ve ezen nel ki ír ja 2011. év re a Bursa
Hungarica Fel ső ok ta tá si Ön kor mány za ti
Ösz tön díj pá lyá za tot a fel ső ok ta tá si hall ga -
tók szá má ra.

Az „A” és „B” tí pu sú pá lyá za ti ki írás ról
és nyom tat vá nyok ról a Dömsödi Csa lád se -
gí tő Szol gá lat nál (Pe tő fi tér 5.) le het ér dek -
lőd ni. To váb bi in for má ci ók és le tölt he tő űr -
lap ok az OKMT hon lap ján a Bursa 2011
cím szó alatt ta lál ha tók. A pá lyá zat be nyúj tá -
si ha tár ide je: 2010. ok tó ber 29.

A közterület-használat jogcíme
Közterületbe nyúló üzlethomlokzat (például: portál, kirakatszekrény),
ernyőszerkezet, hirdető- és cégtábla elhelyezése
– községközpontban
– egyéb területen
árusító és egyéb fülke, pavilon, ideiglenes építmény elhelyezése
– községközpontban
– egyéb területen
építőanyag, építési törmelék 48 órán túli elhelyezése
tüzelőanyag 48 órán túli elhelyezése
alkalmi és mozgóárusítás,  mozgóboltból történő árusítás
– községközpontban
– egyéb területen
javító-szolgáltató tevékenység 
– községközpontban
– egyéb területen
közterület vendéglátóipari célú hasznosítása 
– községközpontban
– egyéb területen
kiállítás vásár, alkalmi vásár, sport és kulturális rendezvények, továbbá
mutatványos tevékenység
közterület építési munkákra történő igénybevétele (például: géptárolás,
föld elhelyezése stb.)
– 0-10 m2/nap közterület használata esetén
– 10 m2 feletti terület után
hirdető-berendezés és/vagy reklámhordozó közterületen való elhe-
lyezése 
– községközpontban 1 m2-ig
– egyéb területen 1 m2-ig
– községközpontban 1 m2 felett további
– egyéb területen 1 m2 felett további
gyűjtőláda elhelyezése közterületen
alapzatos zászlórúd közterületen való elhelyezése
– községközpontban
– egyéb területen
üzlet előtti közterület kereskedelmi célú igénybevétele
gépjármű árusítása közterületen 

A közterület-hasz -
nálati díj mértéke

375 Ft/m2/hó
125 Ft/m2/hó

1000 Ft/m2/hó
500 Ft/m2/hó
125 Ft/m2/nap
125 Ft/m2/nap

625 Ft/m2/nap
312 Ft/m2/nap

625 Ft/m2/nap
187 Ft/m2/nap

625 Ft/m2/hó
250 Ft/m2/hó
438 Ft/m2/nap

1250 Ft/nap
125 Ft/m2/nap

6250 Ft/év
3125 Ft/év
625 Ft/m2/év
312 Ft/m2/év
625 Ft/m2/hó

1250 Ft/év
625 Ft/év
625 Ft/m2/nap
125 Ft/gépjármű/nap
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Ké szült: 2010 au gusz tu sá ban Dömsöd Nagy -
köz ség Kép vi se lő-tes tü le te ré szé re, a cik lust zá -
ró tes tü le ti ülés re. Ké szí tet te: Bencze Ist ván.

Tisz telt Kép vi se lő-tes tü let!
Min den év ben – az Ak tu á li son kí vül is – a

Dömsödi Hír nök ben egy vis  sza te kin tő írás ban
tá jé koz tat tam a kép vi se lő ket és az ér dek lő dő -
ket a mö göt tünk ha gyott esz ten dő si ke re i ről,
gond ja i ról. A bi zott sá gok be szá mo ló i val pár -
hu za mo san én is el ké szí tet tem egy ös  sze fog la -
ló anya got, amely a mö göt tünk ha gyott vá lasz -
tá si cik lus tör té né se it mu tat ja be. Ké rem a
Tisz telt Kép vi se lőtár sa i mat, hogy vi tas suk
meg a be szá mo lót, és kö zö sen ala kít sunk ki
egy olyan jö vő ké pet, amely a kö vet ke ző ön -
kor mány zat szá má ra ki in du ló és vi ta ala pot je -
lent het.

A 2006. ok tó be ri es kü té tel után az el ső fel -
adat a pol gár mes ter és a kép vi se lő-tes tü let előtt
a rö vid és hos  szú tá vú fel ada tok meg ha tá ro zá sa
volt. A rö vid tá vú fel ada tok azt az in téz ke dés-
cso ma got tar tal maz ták, ame lyek nél kül ke zel -
he tet len né vált vol na a költ ség ve té si hi á nyunk.
Az a ra ci o na li zá lá si prog ram, amely ről a 2007-
es költ ség ve tés tár gya lá sa so rán dön tött a kép -
vi se lő-tes tü let, meg ha tá roz ta a vá lasz tá si cik -
lus ra vo nat ko zó in téz mé nyi, és fej lesz té si fi -
nan szí ro zás mi ként jét. Ter ve ink sze rint vál to -
zat lan nor ma tív tá mo ga tás ese tén is év ről év re
olyan költ ség ve tés el fo ga dá sá ra lett vol na le he -
tő ség, amely az év ti zed vé gé ig min den év ben
ga ran tál ta vol na a szo lid, ta ka ré kos, né mi fej lő -
dést is elő re ve tí tő pénz ügyi ter vet. Ezek kel az
in téz ke dé sek kel ér tük el azt az ál la po tot, hogy a
száz mil li ós költ ség ve té si hi á nyunk 2007. év
vé gé re el tűnt. Ez a tény egy na gyon jó ala pot
te rem tett szá munk ra a cik lus to váb bi éve i re, a
zök ke nő men tes mű kö dés re és a ki tű zött fej -
lesz té si cé lok el éré sé re. A kö vet ke ző évi költ -
ség ve tés ös  sze ál lí tá sá nál már ki csit kön  nyebb
szív vel ál mo doz tak kép vi se lő tár sa im. Et től
füg get le nül a re a li tá sok ta la ján ma rad tunk, és a
ter ve zett mint egy har minc mil li ós költ ség ve té si
hi ány ke zel he tő mér té kű nek tűnt. A nyu godt,
prob lé ma men tes mű kö dést ke resz tülhúz ta a
va lós élet. Az újabb nor ma tí va el vo nás, a sok
tíz mil li ós nagy ság ren dű be nem fi ze tett adó
egyik pil la nat ról a má sik ra is mét ne héz hely -
zet be hoz ta ön kor mány za tun kat. Ezt a hely ze -
tet – a kép vi se lő-tes tü let dön té se sze rint – mű -
kö dé si hi tel fel vé te lé vel ke zel tük. A ki adá sa ink
drasz ti kus csök ken té sét csak a tar ta lom sé rü lé -
se ese tén tud tuk vol na meg va ló sí ta ni. A be vé te -
le in ket nö vel ni csak je len tős adó nö ve lés sel le -
he tett vol na, de ez az idő szak már ak kor sem
volt iga zán al kal mas az újabb el vo nás ra. Az év
vé gé re né mi se gít sé get nyúj tott az a Kor mány -
tól ka pott ti zen há rom mil lió fo rint nyi tá mo ga -
tás, ame lyet a baj ba  ju tott ön kor mány zat ok szá -
má ra el kü lö ní tett alap ból kap tunk. 

A 2009-es költ ség ve té sünk ös  sze ál lí tá sa kor
már ko moly se gít sé get nyúj tott – az újabb nor -
ma tí va-el vo nás el le né re – az ok ta tá si in téz mé -
nye ink tár su lá si for má ban tör té nő mű köd te té se
után já ró kü lön tá mo ga tás. Utó lag már lát juk, ha
ez nincs, ak kor bi zony csak ra di ká lis, eg zisz ten -
ci á kat is érin tő, az ok ta tás szín vo na lát je len tő sen
csor bí tó in téz ke dé sek re kény sze rül tünk vol na. A
tár su lá sok jó té kony ha tá sát a mai na pig érez zük,
még ak kor is, ha idő köz ben az el osz tá si vi szo -
nyok né mi képp vál toz tak is. A 2009-es évün ket
is meg ha tá roz ta a lik vi di tá si gon dunk fo lya ma tos
ke ze lé se. Eb ben az idő szak ban bi zony elő for dult
jó né hány tíz mil lió fo rint nyi szám la ki fi ze té sé -
nek több ha vi vá ra ko zá sa. A gond ja ink ke ze lé sé -
re nö vel nünk kel lett a mű kö dé si hi tel nagy sá gát,
de újabb, iga zán drasz ti kus in téz ke dé se ket nem
hoz tunk. Az in téz mé nye in ket na gyon ta ka ré kos
mű kö dés re ösz tö nöz tük, és meg ke res tünk min -
den fo rin tot, ame lyet meg tud tunk spó rol ni. 2009
volt a köz al kal ma zot tak bé ré nek je len tős meg -
kur tí tá sá nak éve (13. ha vi mun ka bér el vo ná sa),
amely nek kom pen zá lá sa szá munk ra nem iga zán
si ke rült – az egyéb ként is meg lé vő hi ány mi att.
Év vé gé re a ki fi ze tet len szám lá ink nagy sá gát si -
ke rült an  nyi ra le szo rí ta ni, hogy ke zel he tő adó ssá -
got vit tünk át a kö vet ke ző esz ten dő re. Dömsöd
fej lő dé se szem pont já ból ta lán a 2009-es év volt a
leg je len tő sebb, hi szen a leg több, és a vo lu me né -
ben is a leg na gyobb pá lyá za tok ki vi te le zé se er re
az év re es tek. Ezek hez a pá lyá za tok hoz az ön -
részt je len tős ös  sze gű hi tel fel vé te lé vel biz to sí tot -
tuk, amely jó célt szol gál, mert a dömsödi em be -
rek élet mi nő sé gé nek ja ví tá sát se gí tet te elő.

Pénz ügyi leg a cik lust le zá ró év, 2010 okoz za
szá munk ra a leg több gon dot. Ma még ta lán nem
is lát juk azt, hogy az új kép vi se lő-tes tü let nek
mi lyen in téz ke dé se ket kell hoz nia a kö vet ke ző
évek zök ke nő men tes mű kö dé se ér de ké ben.
Moz gás te rün ket be ha tá rol ta az a tény, hogy az
elő ző évi el vo ná sok hoz ké pest is na gyobb nor -
ma tív el vo nást (kö zel öt ven mil lió fo rint) kell el -
szen ved nünk. A csa tor nabe ru há zás le zá rá sa ként
de cem ber vé gé ig mint egy öt ven mil li ós kö te le -
zett sé günk nek kell ele get ten nünk. En nek a
konk rét ös  sze ge en nél ke ve sebb lesz, de pon tos
ada tot csak az ősz vé gé re fo gunk lát ni. Ez az ön -
kor mány zat ál tal fi ze tett összeg a kö vet ke ző
évek ben majd nagy va ló szí nű ség gel vis  sza cso -
rog a pénz tá runk ba, mert min den in gat lan tu laj -
do nos nak meg kell fi zet nie a köz mű fej lesz té si
hoz zá já ru lást. Ez alól fel men tést ad ni nem tu -
dunk. Saj nos az adó fi ze té si mo rál év ről év re
rom lik. Ez is egyik té nye ző je a lik vi di tá si prob -
lé mánk nak. Az adós mun ka tár sa ink fo lya ma to -
san él nek a jog sza bály ok ad ta le he tő sé gek kel,
de egy re több az olyan ügy fe lünk, aki től be sem
tud juk haj ta ni tar to zá sát. A Leader moz ga lom
ke re té ben el nyert pá lyá za tok meg va ló sí tá sa fo -
lyik, ezek ön ré szé nek fi nan szí ro zá sa ugyancsak
hi tel ből va ló sít ha tó meg. 

Az el múlt évek ben szá munk ra ko moly gon -
dot je len tett, hogy a vá lasz tá si cik lus ban el nyert
pá lyá za tok tá mo ga tá sát csak hos  szú idő után
tud hat tuk szám lán kon, te hát sok eset ben hi tel
fel vé te lé vel kel lett meg elő le gez nünk a ki vi te le -
zést. Ez a tény, anya gi hely ze tünk is me re té ben,
bi zony nem kis ter het rótt ön kor mány za tunk ra.
A mai na pig vár juk azt a 19 mil lió fo rin tot, amely
még jár ne künk a ta va lyi „utas” pá lyá zat ból.
En nek bir to ká ban igyek szünk a szám lá in kat
úgy ren dez ni, hogy a vá lasz tá sok utá ni idő szak -
ra mi nél ke ve sebb ki egyen lí tet len ma rad jon.

A kö zel múlt leg fon to sabb dá tu mai: 
2006. ok tó ber 11. ala ku ló ülés
2008. ja nu ár 1. Kör jegy ző ség ki ala kí tá sa
2008. au gusz tus 15. ok ta tá si tár su lás lét rejöt te
2010. szeptember 15. utol só tes tü le ti ülés
Dömsöd nagy köz ség éle té nek meg ha tá ro zó

mér föld kö vei az előbb fel so rolt idő pont ok. A
kör jegy ző ség ki ala kí tá sa és az ok ta tá si tár su lá -
sok lét re jöt te Apaj köz ség gel a köl csö nös elő -
nyök ki hasz ná lá sá nak le he tő sé gét cé loz ták meg.
Lét jo go sult sá gu kat az idő iga zol ta, de a meg lé vő
szer ző dé sek to váb bi fi no mí tás ra szo rul nak.

Né hány sta tisz ti kai adat a tel jes ség igé nye
nél kül: A négy év alatt 44 ren des ülé sünk volt.
17 volt a rend kí vü li ülé sek szá ma, 802 ha tá ro za -
tot hoz tunk, 12 alap ren de le tet al kot tunk és 74-
szer mó do sí tot tuk va la me lyik meg lé vő ren de le -
tün ket.

Fa lu gyű lést négy szer tar tot tunk, és az üdü lő -
la kos ság szá má ra is négy köz meg hall ga tás volt.
Ren dez vé nye ink so rát a há rom vál lal ko zói fó -
rum és az egy ag rár fó rum szí ne sí tet te. 

In téz mé nye ink mű kö dé se az el múlt négy év -
ben zök ke nő men tes volt. Ok ta tá si in téz mé nye -
ink az elő ző cik lus hoz ké pest ta ka ré ko sabb
költ ség ve tés sel, de tar tal mi sé rü lés nél kül vé -
gez ték mun ká ju kat. A je len tős nor ma tí va el vo -
nás el le né re ed dig nem kény sze rül tünk drasz ti -
kus be avat ko zás ra, el ső sor ban a tár su lá si tá mo -
ga tás mi att. 

A jól ve ze tett óvo da má ra fo lya ma to san fé rő -
helyhi án  nyal küzd. A kö vet ke ző évek ki emelt
fel ada ta kell hogy le gyen a fé rő he lyek bő ví té se,
el ső sor ban a dabi óvo dá ban. 

Az is ko la ma gas szin ten tel je sí ti azo kat a kö -
te le zett sé ge it, ame lye ket az ok ta tá si tör vény, a
jog sza bály ok elő ír nak szá má ra. Szá mom ra
meg  nyug ta tó, hogy más ha son ló nagy sá gú te le -
pü lé sek is ko lá i val áll juk a ver senyt, sőt a kom -
pe ten cia mé ré sek ered mé nyei és a to vább ta nu -
lá si mu ta tók egyér tel mű sí tik az el vég zett mun -
ka jó mi nő sé gét.

A mű vé sze ti is ko la köz pon ti tá mo ga tá sá nak
gra fi kon ja me re de ken zu han le fe lé az utób bi
évek ben. A szű kebb költ ség ve tés el le né re min -
den ki szá má ra kö vet he tő az a fej lő dés, amely a
ta nu lók nál meg fi gyel he tő. Szor gal muk, te het -
sé gük ered mé nyé vel szin te min den he lyi ren -
dez vé nyen ta lál koz ha tunk.

ÖN KOR MÁNY ZA TI CIK LUS 2006-2010
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Mind há rom ok ta tá si in téz mény je les ered mé -
nye a ve ze tők és a pe da gó gus-tes tü le tek jó mun -
ká já nak ered mé nye. Ezek a té nyek meg kér dő je -
lez he tet le nek. Úgy gon do lom, hogy nem túl zó
ön di csé ret az, ha meg jegy zem, hogy az ered mé -
nyek el érés ében je len tős sze rep ju tott a kép vi se -
lő-tes tü let nek a nyu godt fel té te lek fo lya ma tos
biz to sí tá sá val.

A sport csar nok mű kö dé se szo ro san kap cso -
ló dik az is ko lá é hoz, hi szen – a min den na pos
test ne ve lés ré vén – a lé te sít mény ki hasz nált sá -
gá nak je len tős ré szét az is ko lai fog lal ko zá sok
ad ják. A csar nok ve ze tő je fo lya ma to san tö rek -
szik a be vé te lek nö ve lé sé re. A tér ség ben egy re
sza po ro dó lé te sít mé nyek mi att ez egy re ne he -
zebb fel adat lesz.

A Víz mű önál ló gaz dál ko dást foly tat va ele -
get tesz azok nak a kö ve tel mé nyek nek, ame lyet
nagy köz sé günk ivó vízel lá tá sa meg kö ve tel. Az
in téz mény mű sza ki ve ze té se nem meg ol dott,
így kü lö nö sen bra vú ros a zök ke nő men tes mű -
köd te té se. A fo lya ma to san ka pott aján la tok el le -
né re kí vá na tos nak tar tom az ivó víz szol gál ta tás
meg tar tá sát to vább ra is ön kor mány za ti kéz ben.
A Víz mű mű sza ki ve ze té sé nek meg ol dá sa to -
vább már nem odáz ha tó el.

A Pol gár mes te ri Hi va tal jól szer ve zet ten, fel -
ké szült mun ka tár sak kal vég zi nem kön  nyű
mun ká ját. To vább ra is meg ol dat lan gon dot je -
lent az egyes fel adat kö rök és ezek mun ka tár sai
ir re á li san na gyobb le ter helt sé ge. A kö vet ke ző
cik lus ban meg fon to lás tár gyá vá kell ten ni az
épí tés ügyi ha tó sá gi mun ka to váb bi fenn tar tá sát.

A Mű ve lő dé si Köz pont a ház ve ze té sén túl
szer ve sen ma gá ba fog lal ja a fé lig önál ló Köz sé -
gi Könyv tá rat is. A komp lett in téz mény évek
óta for rás hi án  nyal küzd. Be vé te le i nek nö ve lé se
je len leg nem re á lis cél, a kul tú rá ra for dí tott tá -
mo ga tá sok fo lya ma tos csök ke né se mi att. A ren -
dez vé nyek fő bá zi sa a Mű vé sze ti Is ko la ta nu lói,
az Irin gó Szín ját szó Kör tag jai és az OMK ve -
ze tő je kö ré cso por to sult fi a ta lok cso port ja. A
könyv tár ban az ok ta tást szer ve sen ki egé szí tő
szol gál ta tás fo lyik, a kö zel jö vő ben aján la tos a
szá mí tó géppark meg újí tá sa. Az in téz mény hez
tar to zik a Pe tő fi Em lék mú ze um is, és ide fog
tar toz ni a most épü lő kö zös sé gi ház is. 

A Gyer mek jó lé ti és Csa lád se gí tő Szol gá la -
tunk dol go zó i nak – vál to zat lan lét szám mel lett
– év ről év re több fel adat tal kell meg bir kóz ni uk.
Az Apajjal kö zö sen mű köd te tett tár su lás a szak -
mai elő nyö kön kí vül plusz nor ma tív tá mo ga tást
is je lent szá munk ra. Az in téz mény ide ig le nes
ve ze té se (gyes mi att) meg nyug ta tó mó don
meg ol dott.

Az egész ség ügy hely ze te kap csán meg kell
je gyez nem, hogy az el múlt négy év leg na gyobb
ku dar ca ként él tem meg azt, hogy nem tud tuk
Dömsödön tar ta ni az ügye le tet. Az a tény sem
nyug tat meg iga zán, hogy más, ha son ló nagy sá -
gú te le pü lés sem tud önál ló ügye le tet el tar ta ni.
Van nak az or szág ban olyan ügye le tek, ame lyek
tíz fö löt ti te le pü lést lát nak el egy hely szín nel.
Az ez zel a té má val fog lal ko zó kü lön bi zott ság

lét re ho zá sá val sem iga zán kö ze lí tet tünk a va ló -
ban jó meg ol dás hoz, an nak el le né re sem, hogy
na gyon sok le het sé ges va ri á ci ót meg vizs gál -
tunk. A Kor mány egész ség ügyi kon cep ci ó ja is -
me re té ben a kö vet ke ző tes tü let nek kell a té má -
ban fe le lő sen to vább lép nie. Po zi tív do log nak
tar tom, hogy az I. szá mú há zi or vo si kör zet be –
dr. Szőnyi Alíz sze mé lyé ben – fi a tal, fel ké szült
és a dömsödi be te ge ket hos  szú  tá von szol gá ló
or vost ta lál tunk. 

A köz biz ton ság gal kap cso la to san iga zi elő re -
lé pés ről nem be szél he tünk. A cik lus ele jén cé lul
tűz tük ki az önál ló rend őr őrs lét re ho zá sát. En -
nek má ig sem te rem tő dött meg sem az anya gi,
sem a jog sza bá lyi hát te re. A Rác ke vei Ka pi -
tány ság ál tal va ló ban meg tett erő fe szí té sek nem
iga zán ér ték el azt a célt, hogy ér zé kel he tő en ja -
vul jon Dömsöd köz biz ton sá ga. Az új ka pi tány  -
nyal – el ső meg be szé lé sünk kor – meg egyez -
tünk, hogy köl csö nö sen ke res sük a 24 órás
rend őri je len lét jog sza bá lyi és fi nan ci á lis hát te -
rét is. En nek meg ol dá sa a kö zel jö vő leg fon to -
sabb fel ada ta. Szo ro san ide tar to zik a Pol gár őr
és a Tűz ol tó Egye sü le tek mű kö dé se. Kö zel sem
tud tunk szá muk ra olyan tá mo ga tást ad ni, mint
ame lyet meg ér de mel tek vol na. Mind két egye -
sü let né hány lel kes dömsödi pol gár jó vol tá ból
lát ja el nem kön  nyű fel ada tát. Ezúton is kö szö -
nöm ön zet len sé gü ket.

A dömsödi sport egye sü le tek ré szé re csak mi -
ni má lis tá mo ga tást tud tunk ad ni. Itt is né hány
sport sze re tő em ber ak ti vi tá sán mú lik mű kö dé -
sük je le ne és jö vő je. A fi a tal ja ink egész sé ges
fej lő dé se mi att ezek az egye sü le tek is több tá -
mo ga tás ra len né nek ér de me sek. A Kor mány
sport tal kap cso la tos vé le mé nyé nek is me re té ben
– eb ben a tárgy kör ben – bi za ko dó va gyok.

A dömsödi ci vil szer ve ze tek va ló ban „ci vi -
lek”. Anya gi tá mo ga tást szin te sen ki nek nem
ad tunk, et től füg get le nül jól funk ci o nál nak, és
ös  szes sé gé ben so kat se gí te nek te le pü lé sünk
kul tu rá lis és tár sa dal mi éle té nek fel épí té sé ben.
Va la men  nyi egye sü let szí ne sí ti köz éle tün ket, de
kü lön ki kell emel nem azt a se gít sé get, ame lyet
a Ba nya Klub tag ja i tól kap tunk ren dez vé nye ink
si ke res le bo nyo lí tá sá hoz.

Dömsöd a tér ség azon te le pü lé se, amely a
leg na gyobb mun ka nél kü li ség gel küzd, így az -
tán az el múlt idő szak ban nagy köz sé günk éle té -
ben fon tos ál lo mást je len tett az „Út a mun ká -
hoz” köz mun ka prog ram be ve ze té se. A tér ség
te le pü lé se i hez ké pest nagy szá mú mun ka nél kü li
fog lal koz ta tá sát vál lal tuk fel, amely bi zony ko -
moly gon dot oko zott szá munk ra. A múlt év
nya rán – a nyug díj ba vo nu ló köz mun kave ze tő
he lyé re – si ke rült meg nyer ni Var sá nyi An tal al -
pol gár mes tert, aki át vet te az in téz mé nye ink kar -
ban tar tá sát vég ző bri gád, va la mint a köz mun ká -
sok ve ze té sé nek há lát lan fel ada tát. Prob lé mát
oko zott az, hogy a fog lal koz ta tot tak egy je len -
tős ré sze so ha nem vett részt szer ve zett, rend -
sze res mun ká ban. En nek a tény nek a ke ze lé se a
mai na pig nem iga zán meg ol dott, erő fe szí té se -
ink el le né re sem. A nagy szá mú fog lal koz ta tás -

ban el ső sor ban az ve zé relt ben nün ket, hogy a
te le pü lés rend je, tisz ta sá ga to vább erő söd jön, és
ez zel pár hu za mo san rend sze res jö ve del met biz -
to sít sunk az ed dig se gé lyek ből élők nek. A mun -
ká ra je lent ke zők szá ma na gyobb, mint ame lyet
al kal maz ni tu dunk, ezért a köz mun kave ze tő né -
mi képp a ro tá ci ós rend szer al kal ma zá sá val is él.
A prog ram szer ve zé se, ha té kony sá ga még sok
tar ta lé kot rejt ma gá ban, de az egy ér tel mű, hogy
Dömsöd esz té ti kai ki né ze te, ren de zett sé ge – az
elő ző idő szak ok hoz ké pest fő ként – ko moly
elő re lé pés ről ta nús ko dik. 

A cik lus be fe jez té vel el mond ha tom, hogy a
kép vi se lő-tes tü let és a pol gár mes ter vi szo nya
har mo ni kus volt. A kez de ti né zet kü lönb sé gek
tisz tá zá sa után olyan kap cso lat ala kult ki kö zöt -
tünk, amely egy ér tel mű en nagy köz sé günk fej -
lő dé sét szol gál ta. Az Al pol gár mes tert az ala ku ló
ülé sen egy han gú an vá lasz tot tuk meg, amely jó
dön tés nek bi zo nyult. A na pi kap cso la tunk ban
meg lé vő vi ták csak erő sí tet ték kö zös fel ada tunk
hi ány ta lan el vég zé sét. A nyá ri sza bad sá ga im
alatt bát ran tá masz kod hat tam hoz zá ér té sé re,
em pá ti á já ra. Vál lalt fel ada ta it min dig ma ra dék -
ta la nul el vé gez te. Kö szö nöm mun ká ját. A kép -
vi se lő-tes tü let min den tag ja ele get tett a vá lasz -
tók ál tal rá  tes tált kö te le zett sé gé nek. A bi zott sá -
gok ma gas szin ten szer vez ték ön kor mány za -
tunk mű kö dé sét. A leg ne he zebb pil la nat ban is
min dig volt egy-egy olyan kép vi se lő, aki ész re -
vé te lé vel, fel ké szült sé gé vel se gí tet te a kö zös
dön tés he lyes út já nak ki je lö lé sét. A négy év alatt
egyet len tes tü le ti ülés sem ma radt el a ha tá ro -
zat ké pes ség hi á nya mi att, amely a kép vi se lők
ak ti vi tá sát di csé ri. Csak re mél ni tu dom, hogy a
kép vi se lők is elé ge det tek vol tak az én mun kám -
mal, hi szen a pol gár mes ter a kép vi se lő-tes tü let
dön té se i nek vég re haj tó ja. Kö szö nöm va la men  -
nyi kép vi se lő, va la mint kül ső bi zott sá gi tag ál -
do za tos, kre a tív mun ká ját. Itt kö szö nöm meg a
zök ke nő men tes mű kö dést elő se gí tő re fe ren sek
és hi va ta li dol go zók mun ká ját is.

Az ön kor mány zat ál tal szer ve zett ren dez vé -
nyek szin te pe ri o di ku sak vol tak. Min den ál la mi
ün ne pet kö zö sen ün ne pel tünk. Vis  sza té rő volt a
má jus el ső hét vé gé jé hez kap cso ló dó Dömsödi
Na pok ren dez vény so ro zat, öreg bí tet te hír ne -
vün ket a min den év ben meg ren de zett Europop
kön  nyű ze nei ver seny, kel le mes ki kap cso ló dást
nyúj tott a szü re ti bál és a tök fesz ti vál. Szá mom -
ra em lé ke ze tes él ményt nyúj tott az idén már ne -
gyed szer meg ren de zés re ke rü lő – ci vil kez de -
mé nye zé sű – Hal-Víz Nap. Év ről év re ki tű nő
szó ra ko zást nyúj tott a Nyug dí ja sok Ka rá cso nya
és a Ka rá cso nyi Kon cert. Vis  sza té rő en, mél tó -
kép pen em lé kez tünk meg a pe da gó gu sok ne héz
hi va tá sá ról. Az OMK-ban év ről év re jól si ke rült
gyer mek na pot tar tot tunk.

Test vér vá ro si kap cso la ta ink to vább ra is ki -
egyen sú lyo zot tak, ered mé nye sek vol tak. A né -
met Knüllwald és a fel vi dé ki Für te le pü lé sek
kül dött sé gét min den év ben ven dé gül lát tuk, és
mi is több ször lá to gat tunk test vér te le pü lé se ink -
re. Ba rá ti vi szo nyun kat jól pél dáz za az a gesz -
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tus, hogy dísz pol gá ri cí met ado má nyoz tunk a
két te le pü lés pol gár mes ter ének.

Egy át fo gó vis  sza em lé ke zés nem len ne tel -
jes, ha nem em lí te ném meg azt a ren ge teg se gít -
sé get, ame lyet sze mély sze rint én is, és te le pü lé -
sünk is ka pott a dömsödi pol gá rok tól. Az er köl -
csi és anya gi tá mo ga tás nél kül bi zony sze ré -
nyeb ben tel je sí tet tük vol na a ránk rótt fel ada to -
kat. Há lás is va gyok min den ki nek, aki egy ki -
csit is se gí tet te azt a nem kön  nyű mun kát,
amely nek ke re té ben mű köd tet tük ön kor mány -
za tun kat, és se gí tet ték an nak a mi li ő nek a ki ala -
kí tá sát, amely min den nap ja in kat meg ha tá roz ta,
és hát té rül szol gált min den ki éle té hez.

Egy te le pü lés la kó i nak kom fortér ze tét min -
dig az adott idő szak be ru há zá sai ha tá roz zák
meg. A kép vi se lő-tes tü let – mű kö dé sé nek el ső
pil la na tá tól – a tu da tos, át gon dolt és ez zel
együtt köz ér zetja ví tó te le pü lés fej lesz tést fa vo ri -
zál ta. A tény leg tu da tos ter ve zés mel lett akadt
né hány olyan pá lyá za tunk, ame ly a ki írás ak tu a -
li tá sa mi att ke rül t a lá tó szö günk be. Ha csak a
kö vet ke ző ös  sze ál lí tást néz zük, ak kor meg ál la -
pít hat juk, hogy na gyon egy sze rű en, de ha té ko -
nyan mű kö dött a fej lő dé sün ket elő se gí tő „gé pe -
zet”. Ha a vég ered mény mö göt ti rész le te ket is
ele mez zük, ak kor ki de rül – kép vi se lőtár sa im
ezt na gyon jól tud ják – hogy men  nyi mun kát is
ta kar nak ezek a be ru há zá sok. A ki sebb-na gyobb
be ru há zá sok – akár pá lyá za ti pénz ből, akár sa ját
for rás ból – min dig a konk rét fej lesz tés ter ve zé -
sé vel kez dő dtek. Szo ro san kap cso ló dik e mun -
kafá zis hoz a pá lyá zat írás té nye. Ezek hez a fel -
ada tok hoz köz vet len mun ka tár sa ink vagy er re
sza ko so dott cé gek nyúj tot tak se gít sé get. A ki vi -
te le zé sek ki sebb mun ká it sa ját kar ban tar tó bri -
gá dunk vé gez te, a na gyobb vo lu ment azon ban a
pá lyá za to kon, a köz be szer zé si el já rá so kon si ke -
res cé gek vé gez ték. Leg na gyobb saj ná la tom ra
ke vés dömsödi vál lal ko zót tud tunk, hogy úgy
mond jam „hely zet be” hoz ni. A kép vi se lő-tes tü -
let és ma gam is úgy gon dol tam, hogy a le he tő -
sé gek hez mér ten mi nél több pénz ma rad jon
Dömsödön ab ból, ami ren del ke zé sünk re áll. A
mű kö dés hez szük sé ges be szer zé se in ket itt bo -
nyo lít juk le, de a be ru há zá sok ból csak na gyon
ki csi sze let ju tott a dömsödieknek. En nek el ső -
sor ban a tő ke hi ány volt az oka, de volt olyan he -
lyi ki vi te le ző is, aki me net köz ben állt el a meg -
nyert mun ká tól, ka pa ci táshi ány ra hi vat koz va. 

Va ló szí nű, én el fo gult va gyok, de ta lán má -
sok is úgy lát ják, hogy az el múlt vá lasz tá si cik -
lus ban si ke rült a kö rül mé nyek hez ké pest je len -
tős fej lő dést fel mu tat nunk. En nek bi zo nyí tá sá -
ra áll jon itt azon mér föld kö vek fel so ro lá sa,
ame lyek je len tő sen be fo lyá sol ták élet mi nő sé -
gün ket.

– Nagy köz sé gi Óvo da át épí té se
A Dó zsa György ut cai épü let tel jes fel újí tá sa

és bő ví té se eme let rá épí tés sel
Fé rő he lyek szá ma bő vült.
El nyert tá mo ga tás: 17.000.000 Ft
Ön erő: 70.387.303 Ft
Az óvo da épí té se az elő ző cik lus ban kez dő -

dött, ne künk csak az utol só si mí tá sok és a bir -
tok ba vé tel ma radt.

– A Bazsonyi-Vecsési kép tár fel újí tá sa
Szebb, mél tóbb kör nye zet ki ala kí tá sa
Pe tő fi Mú ze um mal ös  sze füg gés ben
El nyert tá mo ga tás: 2.818.000 Ft
Ön erő: 498.000 Ft
– Kis Pe tő fi-fa kör nye ze té nek ren de zé se

Szebb, mél tóbb kör nye zet ki ala kí tá sa
Pe tő fi Mú ze um mal ös  sze füg gés ben
El nyert tá mo ga tás: 2.818.000 Ft
Ön erő: 498.000 Ft
– A ki ala kí tott tan ös vény tá jé koz tat ja az ide -

ge ne ket Dömsöd múlt já ról, je le né ről, ter mé -
sze ti adott sá ga i ról.

Az egy há zi in gat la nok kal kap cso la tos kár té -

rí tés ből va ló sí tot tuk meg a temp lo mok és a pol -
gár mes te ri hi va tal dísz ki vi lá gí tá sát.

– A Dabi köz te me tő ben új, a ke gye le ti cé lo -
kat job ban szol gá ló ra va ta lo zó lé te sí té se

A be ru há zás össz ér té ke: 13.138.691 Ft
Pá lyá za ti tá mo ga tás: 8.003.215 Ft
Ön erő: 5.135.476 Ft
– Fel ső szi ge ti úti ivó víz el osz tó há ló zat épí té se

750 fm ivó vízhá ló zat meg va ló sí tá sa
Be ru há zás össz ér té ke: 3.394.300 Ft
El nyert tá mo ga tás: 2.376.000 Ft
Ön erő: 1.018.300 Ft

– Dó zsa György út jár da épí tés és az óvo da
par ko ló fel újí tá sa

Ös  sze sen 330 fm hos  szan jár da épí té se
Nagy köz sé gi Óvo da 300 m2 par ko ló épí té se
El nyert tá mo ga tás: 2.383.200 Ft
Ön erő: 1.021.371 Ft
– Komp és a hoz zá ve ze tő út sza kasz ok fel újí -

tá sa
Kö zép ső út, Középső-dunapart és Felső-du -

na part út pad ka ren de zés, ká tyú zás
Az el nyert tá mo ga tás: 4.946.000 Ft
Ön erő: 2.119.000 Ft

– A Kí gyó és Gyóni Gé za ut cák bur ko lat fel -
újí tá sa

Ös  sze sen 210 mé ter hos  szú út bur ko lat fel újí -
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tá sa
El nyert tá mo ga tás: 5.500.000 Ft
Ön erő: 5.557.350 Ft

– Mint egy 2900 fo lyó mé ter jár dát épí tet tünk
az el múlt idő szak ban (né hány he lyen la kos sá gi
se gít ség gel), köz te a Kos suth La jos ut ca pá rat -
lan ol da lát tér kö vez tük. 

– Gyer mek jó lé ti és Csa lád se gí tő Szol gá lat
iro da épü le té nek komp lex aka dály men te sí té se

Fo gya ték kal élők hoz zá fé ré sé nek biz to sí tá sa
Új, ügy fél ba rát kör nye zet ki ala kí tá sa
El nyert tá mo ga tás: 8.841.600 Ft
Ön erő: 982.400 Ft
– Be fe jez tük a hi va tal ud va rán lé vő épü let

fel újí tá sát, amely a köz mun ka prog ram ki szol -
gá lá sát hi va tott tel je sí te ni.

– El ké szült a Pe tő fi Mú ze um nád fe de lé nek
tel jes fel újí tá sa.

– Bel te rü le ti utak fej lesz té se
Elő re ut ca, Ságvári ut ca, Fel sza ba du lás ut ca

szi lárd bur ko la tú vá épí té se
1707,5 mé ter út és 253 mé ter jár da
Az el nyert tá mo ga tás: 139.960.800 Ft
Ön kor mány za ti ön erő: 59.983.200 Ft
– Bel te rü le ti csa pa dék víz-el ve ze tés és gyűj tés

So mo gyi Bé la ut ca víz el ve ze té se, út bur ko lat

épí té se
El nyert tá mo ga tás: 51.316.000 Ft
Ön erő: 5.702.000 Ft

– Zrí nyi ut ca fel -
újí tá sa

Or vo si ren de lők
meg kö ze lí té sét ja -
ví tot ta

152 fm. hos  szan
út bur ko lat-fel újí tás

Be ru há zás ér té -
ke: 3.452.560 Ft

– Par ko sí tás
Dömsödön a te le pü lés kép ja ví tá sa ér de ké ben

Esze Ta más ut cá ban park ki ala kí tá sa
A Ró mai Ka to li kus Te me tő par ko lá si prob lé -

má i nak eny hí té se
El nyert tá mo ga tás: 2.280.000 Ft
Ön erő: 574.800 Ft
– Pol gár mes te ri Hi va tal szer ve zet fej lesz té se

Ál lam re form Ope ra tív Prog ram ke re té ben
Hi va tal szer ve ze té nek fej lesz té se, mun ka

szín vo na lá nak eme lé se, part ne ri kap cso la tok
fej lesz té se

Tá mo ga tás: 9.184.000 Ft
Ön erő: 800.000 Ft

Pá lyá za ti tá mo ga tás nél kül 
meg va ló sult be ru há zá sok

Dunavecsei út fe lü let zá rás
Cso ko nai ut ca fel újí tá sa
– Dunavecsei út
Be ru há zás ön kor mány za ti ré sze:
10.008.000 Ft
– Cso ko nai ut ca

256 fm hos  szan
4.035.996 Ft ér ték ben 
– Szü ret ut ca, Dabi krt., Ber csé nyi ut ca

Dabi krt. fel újí tás
Be ru há zás ér té ke:
4.100.000 Ft
Szü ret ut ca fel újí tás
Be ru há zás ér té ke:
7.900.000 Ft
Ber csé nyi ut ca fel újí tás
Be ru há zás ér té ke:
4.000.000 Ft
– Új ivó víz kút lé te sí té se

Ságvári ut cá ban új, a te le pü lés el lá tá sát ja ví tó
ivó víz kút

Szol gál ta tás mi nő sé gé nek ja ví tá sa
Be ru há zás ér té ke: 13.015.000 Ft

– OMK ud var bő ví té se
Az OMK és az is ko la ud va ra szom szé dos tel -

kek meg vá sár lá sá val bő vült
(vé tel áruk ös  sze sen: 4.667.000 Ft)
La kos sá gi kez de mé nye zés sel és hoz zá já ru -

lás sal ját szó tér épült, amely hez az ön kor mány -
zat is anya gi se gít sé get nyúj tott, 250.000 Ft ér -
ték ben.

– Dabi Óvo da ud var bő ví tés és par ko lóépí tés
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Dabi Óvo da ud va rát 3.200.000 Ft-ért te lek -
vá sár lás sal bő ví tet tük.

A biz ton sá gos par ko lás ér de ké ben új, kul tu -
rált par ko ló ki ala kí tá sa.

– Kö szön tő Park

Te le pü lé sünk észa ki ka pu já ban kö szön tő par -
kot ala kí tot tunk ki.

A négy év alatt mart asz falt tal por ta la ní tot tuk

a Tóth Jó zsef ut cát, a Tó kert ut cát, a Fel ső szi ge -
ti út egy ré szét, a Pi pa ut ca egy ré szét (la kos sá gi
se gít ség gel), a Váczi ut ca egy ré szét, és leg újab -
ban ita tott ma ka dám fe lü let tel lát tuk el az At ti la
ut cát és a Nap ut cát. 

– Szer ve sen ide tar to zik az a tény, hogy a Ma -
gyar Köz út ve ze tő i vel jó kap cso la tot ala kí tot -
tunk ki. Bár nem mi fi nan szí roz tuk, de si ker nek

köny vel jük el azt a tényt, hogy te le pü lé sünk tér -
sé gé ben fel újí tás ra ke rült az 51-es fő út.

Leg fris sebb pá lyá za ti si ke re ink a Leader
moz ga lom hoz kap cso lód nak. En nek ke re té ben
épít jük át a Pe tő fi szü lői há zat kö zös sé gi tér ré,
va la mint ez tet te le he tő vé egy na gyon ré gen
hi ány zó, kü lön le ge sen esz té ti kus ját szó tér
meg épí té sét. Min den be ru há zás fon tos az éle -
tünk ben, de ek ko ra si ke re ta lán sem mi más nak
nem volt.  

Ta lán el ké szül a rég óta meg ígért dabi busz -

meg ál ló-öböl is. A be szá mo ló írá sa kor min den
en ge dély bir to ká ban va gyunk, már csak a Ma -
gyar Köz út le mon dó nyi lat ko za tá ra vá runk,
hogy fel ha tal maz za nak ben nün ket a ki vi te le ző
ki je lö lé sé re.

A fe je zet le zá rá sa ként kell meg em lí te nem a

ke vés bé lát vá nyos dol go kat is. Ezek élé re kí -
ván ko zik az a tény, hogy kö zel tíz év után vég re
ki fes tet tük az is ko lá ink tan ter me it. Többmil lió
fo rin tot köl töt tünk a kony hánk kor sze rű sí té sé re,
töb bek kö zött egy étel szál lí tó gép ko csi vá sár lá -
sá ra. Ugyancsak többmil lió fo rint ba ke rült a
rend sze res ká tyú zás, út ja ví tás – hoz záté ve azt,
hogy ezen a te rü le ten bő ven vol tak hi á nyos sá -
ga ink.  Fo lya ma to san biz to sí tot tuk in téz mé nye -
ink szük sé ges kar ban tar tá sát (itt is van pó tol ni -
va lónk).

Tisz telt Kép vi se lő-tes tü let! Ed dig a fejleszté-
seink so ra. Ha egy mon da tos mér le get sze ret -
nénk von ni, ak kor nyu god tan ki je lent het jük – a
sze rény te len ség lát sza ta nél kül – hogy si ke res
vá lasz tá si cik lust ha gyunk ma gunk mö gött. Egy
olyan idő szak ban tet tünk ele get vál lalt kö te le -
zett sé günk nek, amely bi zony a rend szer vál to -
zás utá ni idő szak leg ne he zeb bi ke volt. Né mi
túl zás sal azt kell mon da nom, hogy szin te erőn
felül tel je sí tet tünk úgy, hogy köz ben zök ke nő -
men te sen mű köd tet tük in téz mé nye in ket, és ez a
tény a mai gaz da sá gi hely zet ben azért nem le be -
csü len dő tel je sít ményt ta kar. Vis  sza gon dol va az
el múlt négy év re meg ál la pí tom, hogy né hány -
szor sze ren csés kéz zel nyúl tunk a meg ol dan dó
fel ada tok hoz, az ese tek túl nyo mó több sé gé ben
vi szont hig gadt, át gon dolt dön té se ink ered mé -
nye ként a sok szor ki lá tás ta lan hely ze tet is ke -
zel ni tud tuk. Büsz ke va gyok ar ra, hogy a kép vi -
se lő-tes tü let, a köz vet len mun ka tár sa im és az
in téz mé nye ink dol go zói se gít sé gé vel – a döm-
södi pol gá rok tá mo ga tá sá val – nagy részt meg -
va ló sí tot tuk azo kat a cé lo kat, ame lye ket 2006
őszén kö zö sen ma gunk elé tűz tünk. Kö szö nöm
min den ki nek!

Bencze Ist ván
pol gár mes ter

A Dömsödön élő em be rek tud ják, hogy lak hely ük szá mos ter mé szet al -
kot ta kinc  csel és ér ték kel, tör té nel mi va la mint kép ző mű vé sze ti em lék kel
ren del ke ző te le pü lés. Ezek az ér té kek min den nap ja ink szer ves ré szét ké -
pe zik, szin te ter mé szet sze rű, hogy em ber öl tő kön ke resz tül kí sé rik éle tün -
ket. Ál la po tuk az idő mú lá sá val vál to zik, ám ál la guk mi lyen sé ge több nyi -
re min den ko ri gond vi se lő in mú lik.

Iro da lom tör té ne ti vo nat ko zás ban Pe tő fi Sán dor hoz köz vet le nül kap -
cso ló dik a Du na part ján ál ló ko csá nyos tölgy (Pe tő fi-fa), a Pe tő fi Em lék -
mú ze um épü le te és Pe tő fi szü le i nek há za.

Ez utób bi épü let ben la kott rö vid ide ig Petrovics Ist ván fe le sé gé vel és
Ist ván fi á val. A köz ség la kói tisz te le tü ket ki fe jez ve, a  köl tő ha lá lá nak 50.
év for du ló já ra emel tet ték azt a  már vány táb lát, mely a szü lők itt-tar tóz ko -
dá sá ra em lé ke zik.

Saj nos az el telt év ti ze dek alatt szá mos ala kí tást vé gez tek a há zon, leg -
utóbb pe dig ál la ga meg óvá sa ér de ké ben egy ré szét le is kel lett bon ta ni.

Ezért mond hat juk, hogy öröm te li az a tö rek vé se a fa lu ve ze té sé nek, hogy
amen  nyi re le het sé ges, hely re ál lít ják az épü le tet. Dömsöd Köz ség Ön kor -
mány za ta az Eu ró pai Me ző gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Alap ból a Vi dé ki
Örök ség Meg őr zé sé hez Pá lyá za tot nyúj tott be, me lyet si ker ko ro ná zott,
8 867 887 Ft vis  sza nem té rí ten dő tá mo ga tást ka pott az épí té si mun kák ra.

Újjászületõben…
Szépen haladnak a felújítási munkálatokkal a
Petõfi Sándor u. 17. sz. alatti ingatlanon
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Li bi kó ka, ját szó vár, má szóosz lop, hin ta, va -
la mint ha lacs kák és tek nős bé ka is vár ja a gyer -
me ke ket a Sport csar nok mel let ti új, nyil vá nos
ját szó té ren.

Az Eu ró pai Me ző gaz da sá gi és Vi dék fej lesz -
té si Alap ból a FA LU MEG ÚJÍ TÁS RA ÉS 
-FEJLESZTÉSRE IGÉNY BE VE HE TŐ TÁ -
MO GA TÁS cí men nyúj tott be pá lyá za tot Döm-
söd Nagy köz ség Ön kor mány za ta, me lyet si ker
ko ro ná zott. Az Ön kor mány zat 6 888 531 Ft
vissza nem té rí ten dő tá mo ga tást ka pott az épí té -
si mun kák ra.

A ját szó tér ter ve it a
Pa gony Táj- és Kert épí -
tész Iro da ké szí tet te, a
ki vi te le zést pe dig a Zöld
Ko ro na Garden Kft. vé -
gez te, az ön kor mány zat
meg bí zá sá ból.

El kell mon da nom,
hogy a já té kok alap -
anya ga fá ból ké szült,
ami az tán ki tű nő en il -
lesz ke dik a ját szó tér ad ta
adott sá gok hoz. Kel le -
mes ár nyas, ugyan ak kor
még is  nap fé nyes te rü le -
ten, jól ki ala kí tott ját szó -
szi ge te ken he lyez ked -
nek el ezek a kis re mek -
mű vek.

A ked ves kis ru gós ál lat kák szin te mű vé szi
mó don van nak meg fest ve, de kü lön meg kell
em lí te nem a mászóoszlopot is, ahol sta bi lan ki -
ala kí tott szí nes büty kök se gí tik a gye re ke ket a
má szás ban.

Mind a já té kok, mind a dí szí tő nö vény zet jó
har mó ni á ban il lesz ke dik az ere de ti kör nye zet hez.

A ját szó tér mű sza ki át adá sa 2010. au gusz tus
13-án meg tör tént, és au gusz tus 20-án a köz sé gi
ün nep sé get kö ve tő en a gye re kek is bir tok ba ve -
het ték. Te le pü lé sünk if jú kis la kói egy re nö vek -
vő lét szám ban lá to gat ják meg a ne kik oly nagy
fi gye lem mel, sze re tet tel el ké szí tett já té ko kat.
Iz gal mas fel fe de zés ez szá muk ra, mert az itt fel -
lel he tő má szó kák, hin ták stb. újak, kül le mük -

ben pe dig nem ha son lí ta nak sem az óvo dai, sem
pe dig az is ko lai já té kok hoz. 

Bencze Ist ván pol gár mes ter úr lel ke sen tá -
mo gat ta és egyen get te Dömsödön az új nyil vá -
nos ját szó tér meg va ló su lá sát. En nek ered mé -
nyét a fa lu la kói, gye re kek, szü lők, nagy szü lők
most együtt fe dez he tik  fel.

A tér pa ti ná ját eme li még az a kü lön le ges ivó -
kút, me lyet a Köz sé gi Víz mű te le pí tett ide.

Sze res sük, vi gyáz zuk meg lé vő és új ér té ke in -
ket, hogy so ká ig örö münk tel jen ben nük! Hi -
szen a min den ség nem a mi énk, csak örö kül
kap tuk, hogy meg őriz zük és job bít suk, úgy ad -
va át azt a jö vő nem ze dé ké nek.

-V.I.-

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

Dömsöd Nagy köz ség Ön kor mány za ta meg bí zá sá ból a „Pe tő fi Sán dor
szü lei há zá nak” fel újí tá si épí té si ter ve it a Graform F.2 Ter ve ző és Szol gál -
ta tó Kft. ké szí tet te.

Az igé nye sen fel újí tott, rész ben re konst ru ált épü let a ter vek sze rint le -
he tő sé get biz to sít majd mes ter sé gek, kéz mű ves ha gyo má nyok ápo lá sá ra
és ki ál lí tá sok ren de zé sé re

Dömsöd Nagy köz ség Ön kor mány za ta meg bí zá sá ból a „Pe tő fi Sán dor
szü lei há zá nak” kül ső fel újí tá sát és ud va rá nak fel újí tá si mun ká it az
ELMARK 2001 Kft. vég zi.

Az épít ke zés gyors ütem ben ha lad. A nyí lás zá rók (ab la kok, aj tók) cse ré -
je már meg tör tént, úgy szin tén az épü let fa la i nak szi ge te lé se is. A ház hoz
tol dott nyi tott bő ví tés is el ké szült, mely nek új ná da zá sát a ré gi épü let
tetőjének ja ví tá sá val együtt vég zik. A bel ső helyi sé gek hely re ál lí tá sa, a vi -
zes blokk, il let ve az alj zat be to no zás is fo lya mat ban van. Az ere de ti ké mény
he lyé re biz ton sá gos, hő szi ge telt Leier-fé le ké mény ke rült be épí tés re, va la -
mint fo lya mat ban van a vil lany sze re lé si mun ká la tok  ki vi te le zé se is.

A mun ká la to kat Var ga Lász ló mű sza ki fő ta ná csos ko or di nál ja.
Bí zunk ab ban, hogy a cél kö zön ség rö vi de sen bir tok ba ve he ti és  ren -

del te té sé nek meg fe le lő en hasz nál ja majd az igé nye sen fel újí tott épü le tet.
Ki egé szí tő he lyes bí tés
A Pe tő fi Sán dor szü lei há zá nak épí té si ter ve it a Graform F.2 Ter ve ző és

Szol gál ta tó Kft. 2344 Dömsöd (Pf. 116) Fe ke te Mik lós épí tész ter ve ző sza-
k mér nök ké szí tet te.

Az au gusz tu si szám ban az ál ta la ké szí tett en ge dé lye zé si terv alap ján
idéz tem szó sze rint.

-V.I.- 
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A szavazás

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

Szavazás igazolással

A választópolgárok tartózkodási helyükön igazolással szavazhatnak. A választópolgár tartózkodási helyén igazolással csak akkor
szavazhat, ha 2010. június 16-ig  Dösmödön érvényes tartózkodási helyet létesített.

Amennyiben a választópolgár érvényes tartózkodási hellyel nem rendelkezik, csak a lakóhelyén szavazhat.
Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján lehet kérni legkésőbb 2010. október 1-jén 16.00 óráig. Igazolás ajánlott levélben is kérhető úgy,

hogy a kérelem legkésőbb 2010. szeptember 28-án megérkezzen a Helyi Választási Irodához.  
Az igazolás kiadására vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
– az igazolást kérő nevét,
– az igazolást kérő személyi azonosítóját,
– az igazolást kérő lakcímét,
– az igazolást kérő bejelentett tartózkodási helyének címét.
Az igazolással szavazó választópolgárok tartózkodási helyük szerinti szavazókörben szavazhatnak.

Tisztelt választópolgárok!
A Magyar Köztársaság Elnöke a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását 2010. október 3. napjára tűzte ki. 

A Helyi Választási Bizottság által nyilvántartásba vett jelöltek

Jelölt neve
Bencze István 
Csehiné Csörgő Krisztina 
Ispán László 
Dr. Pencz Bernadett 

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

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

Státusz
Nyilvántartásba véve 
Nyilvántartásba véve 
Nyilvántartásba véve 
Nyilvántartásba véve

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

Státusz
Nyilvántartásba véve 
Nyilvántartásba véve 
Nyilvántartásba véve 
Nyilvántartásba véve 
Nyilvántartásba véve 
Nyilvántartásba véve 
Nyilvántartásba véve 
Nyilvántartásba véve 
Nyilvántartásba véve 
Nyilvántartásba véve 
Nyilvántartásba véve 
Nyilvántartásba véve 
Nyilvántartásba véve 
Nyilvántartásba véve 
Nyilvántartásba véve 
Nyilvántartásba véve 
Nyilvántartásba véve 
Nyilvántartásba véve 
Nyilvántartásba véve 
Nyilvántartásba véve 
Nyilvántartásba véve 
Nyilvántartásba véve 
Nyilvántartásba véve 
Nyilvántartásba véve 
Nyilvántartásba véve 
Nyilvántartásba véve 
Nyilvántartásba véve 

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

Egyéni listás települési önkormányzati képviselőjelöltek  

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

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

Kisebbség
cigány 
cigány 
cigány 
cigány
cigány
cigány
cigány
cigány

Státusz
Nyilvántartásba véve 
Nyilvántartásba véve 
Nyilvántartásba véve 
Nyilvántartásba véve 
Nyilvántartásba véve 
Nyilvántartásba véve 
Nyilvántartásba véve 
Nyilvántartásba véve 

A szavazókörök

Felhívjuk a választópolgárok figyelmét arra, hogy a Ve. 9-10. §-ai szerint ÚJ SZAVAZÓKÖRT kellett kialakítanunk! Kérjük a választópol-
gárokat, figyelmesen olvassák el az ÉRTESÍTŐN feltüntetett szavazókör számát és címét. 

001. számú szavazókör Dezső Lajos AMI (Zeneiskola) Dömsöd, Kossuth L. u. 58.
002. számú szavazókör Petőfi Sándor OMK Dömsöd, Béke tér 2.
003. számú szavazókör Polgármesteri Hivatal Dömsöd, Petőfi tér 5. számú épülete
004. számú szavazókör Nagyközségi Óvoda (Dabi Óvoda) Dömsöd, Szabadság út 92.
005. számú szavazókör Petőfi Sándor OMK Dömsöd, Béke tér 2.
Kisebbségi szavazókör a Polgármesteri Hivatal Dömsöd, Petőfi tér 5. számú épülete

Szavazni október 3-án reggel 6.00-tól este 19.00 óráig lehet.
A választópolgár személyazonosságát és lakcímét szavazáskor a következő érvényes igazolványok bemutatásával igazolhatja:
a) a lakcím  igazolására is alkalmas, érvényes személyazonosító igazolvánnyal;
b.) lakcímigazolvánnyal és
– személyazonosító igazolvánnyal vagy
– útlevéllel vagy
– 2001. január 1-jét követően a magyar hatóság által kiállított (kártya formátumú) vezetői engedéllyel.
A szavazatszámláló bizottság visszautasítja azt a választópolgárt, aki nem tudja személyazonosságát és lakcímét megfelelően igazolni, illetőleg aki –

törvényi feltételek hiányában – nem vehető fel a névjegyzékbe. E személyekről a szavazatszámláló bizottság jegyzéket vezet.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a jelöltre szavazni a neve melletti körben elhelyezett egymást metsző két vonallal lehet, például:      ,

Érvényesen szavazni (egy szavazólapon)
– helyi önkormányzati képviselők esetén legfeljebb 8 jelöltre,
– polgármesterek esetén 1 jelöltre,
– megyei közgyűlés tagjainak választásánál pedig 1 listára lehet.
Az ezeknél több szavazatot tartalmazó szavazólapok érvénytelennek minősülnek !

A helyi választási irodától kérhető tájékoztatás a választással összefüggő jogi, igazgatási, technikai kérdésekben.

Helyi Választási Iroda Dömsöd

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

Helyi Választási Bizottság

Elnöke: Denke Gábor. Elnökhelyettese: Tóth István. Tagjai: Bábel Sándorné, Kovács László, Szücsné Ágh Anikó.
A Helyi Választási Bizottság székhelye: 2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.

Telefon: 24-523-123; fax: 24-435-363

Kisebbségi önkormányzati képviselők választása

Cigány Kisebbségi Önkormányzati képviselőjelöltek

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

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

A választással kapcsolatos további információ a Helyi Választási Irodában, Dömsöd Nagyközség hivatalos honlapján (www.domsod.hu), illetve a
www.valasztas.hu internetes oldalon.

Helyi Választási Iroda 

Dátum
2010. 09. 01.  
2010. 09. 01.  
2010. 09. 01.  
2010. 09. 01. 
2010. 09. 01.  
2010. 09. 01.  
2010. 09. 01.  
2010. 09. 01.  
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A gon do la ta i mat ren dez get ve ké szü lök a
pol gár mes terje löl ti írá som meg fo gal ma zá sá ra,
és köz ben egy re vis  sza té rek a négy év vel ez -
előt ti szep tem be ri Dömsödi Hír nök ben írt utol -
só mon da tom hoz, amely ben ar ra uta lok, hogy
na gyon re mény ke dem ab ban, hogy pol gár mes -
ter ként lesz le he tő sé gem tá jé koz tat ni az ér dek -
lő dő ket az Ak tu á lis ro vat ban. A re mé nyem va -
ló ra vált, és négy év re meg tisz tel tek bi zal muk -
kal. Tar tot tam a sza vam, és hó nap ról hó nap ra
tá jé koz tat tam Önö ket ön kor mány za tunk min -
den ko ri hely ze té ről, a nagy köz sé günk kel kap -
cso la tos tör té né sek ről. 

Moz gal mas négy évet ha gyunk ma gunk mö -
gött. Si ke rek és ku dar cok kís ér ték azt a mun kát,
azt a fo lya ma tot, amely ala kí tot ta te le pü lé sünk
éle tét. Most, a mér leg ké szí tés nél csa pong nak a
gon do la ta im ide-oda. Men  nyi min den is tör tént
ez alatt a pár év alatt, még is úgy tű nik, mintha
egy szem pil lan tás len ne az egész, úgy el re pült
ez a negy ven nyolc hó nap. Te le vi ták kal, két sé -
gek kel, sok-sok po zi tív gon do lat tal, öröm mel-
bá nat tal. Azért re mé lem, nem csak én gon do -
lom úgy, hogy a jó dol gok vol tak túl súly ban. 

Meg bí za tást kap tam Dömsöd pol gá ra i tól ar -
ra, hogy négy éven ke resz tül a kép vi se lő-tes tü -
let „jobb ke ze ként” ve zes sem te le pü lé sün ket.
Fel ha tal maz tak ar ra, hogy min dent te gyek meg
a dömsödi em be rek élet mi nő sé gé nek ja ví tá sá -
ért, ön kor mány za tunk zök ke nő men tes mű kö -
dé sé ért. Hogy ho gyan si ke rült ez? Er ről a vá -
lasz tók mon da nak íté le tet ok tó ber 3-án, a sza -
va zófül kék ben. 

2006-ban a „Rend és fej lő dés” prog ram já nak
meg va ló sí tá sá hoz kér tem sza va za ta i kat. A vá -
lasz tás ered mé nye ként ha tal maz tak fel ar ra,
hogy ez va ló ság le gyen, kéz zel fog ha tó ered mé -
nye ket vár va tő lem, tő lünk. Úgy gon do lom,
hogy az el vá rá sok nak meg fe lel tünk, de azért
van ben nem né mi hi ány ér zet is. A kam pány so -
rán a je löl tek nem na gyon szok tak a ne ga tív dol -
gok ról be szél ni, de bár hogy is tit kol juk ezt, az
em be re ket be csap ni nem le het, mert sa ját bő rü -
kön ér zik egy-egy in téz ke dés kö vet kez mé nyét.
A prog ram „rend” ré szé ben ér zem a na gyobb
űrt, még pe dig – erő fe szí té se ink el le né re – a köz -
biz ton ság szem mel lát ha tó ja vu lá sá nak el ma ra -
dá sa mi att. Azt ígér tem, min dent meg te szek
azért, hogy Dömsödön önál ló rend őr őrs le gyen.
Saj nos a jog sza bá lyi és a fi nan szí ro zá si hát te re
en nek a mai na pig hi ány zik. A cik lus alatt há -
rom ve ze tő je volt a Rác ke vei Rend őr ka pi tány -
ság nak. Mind há rom ka pi tán  nyal szin te na pi
kap cso lat ban vol tam, va gyok, de en nek el le né re
sem szá mol ha tok be iga zi elő re lé pés ről. Ta lán a

bel te rü le ti ré szen ki csit vis  sza szo rul tak a bű nö -
zők, de az üdü lő te rü le ten an nál na gyobb te ret
nyer tek, szin te el vi sel he tet len né vált a hely zet.
Bű nö zői fer tő zött sé günk na gyobb, mint a kör -
nye ző te le pü lé se ké, így azon na li be avat ko zást
igé nyel a köz biz ton ság meg szi lár dí tá sa.

Szo ro san a rend hez tar to zik te le pü lé sünk
kül ső ké pe. Azt ígér tem, hogy fél éven te fa lu-
be já rást fo gok tar ta ni. Ezt ma már ha vi rend -
sze res ség gel te szem, így az tán „test kö zel ből”
lá tom a ten ni va ló kat, mert az van még bő ven.
Sok még a fel tá rat lan le he tő ség, de a fej lő dés is
kéz zel fog ha tó vá vált. Köz te rü le te ink ápo lá sa
rend sze res, de jó né hány hely re nem ju tot tunk
még el, aho vá pe dig sze ret nénk. Gon do lok itt
el ső sor ban azok ra az in gat la nok ra, ame lye ket
az idős vagy be teg la kó ik nem tud nak meg fe le -
lő en ápol ni.

A prog ram „fej lő dés” ré szé vel elé ge det teb bek
le he tünk még ak kor is, ha tény leg el ma radt né -
hány olyan ígé ret, amely ta lán ne kem is hi ány zik.

Be ru há zá sa ink ról a pol gár mes te ri cik lus zá ró
be szá mo ló ban rész le te sen ol vas hat nak, most
csak an  nyit, hogy iga zán ki emelt nagy be ru há -
zás nél kül is kö zel fél mil li árd fo rint pá lyá za ti
pénzt si ke rült Dömsödre hoz nunk. Olyan kö -
rül mé nyek kö zött ér tük el ered mé nye in ket,
ami kor a vál ság érin tet te az egész or szá got.
Hát rá nyos hely ze tünk mi att ben nün ket kü lö nö -
sen meg vi selt a fo lya ma tos köz pon ti el vo nás,
la kó tár sa ink egy je len tős ré te gé nek gyor su ló
el sze gé nye dé se. Ilyen kö rül mé nyek kö zött
szin te bra vú ros nak mond ha tó az, hogy na -
gyobb gond nél kül fenn tar tot tuk mű kö dő ké -
pes sé gün ket, és ter ve zett fej lesz té se ink je len tő -
sebb ré szét is re a li zál tuk.

A vá lasz tá sok előtt a je löl tek sok min dent
meg ígér nek: ki vi te lez he tő és ir re á lis dol go kat
is. Így van ez most is, és így volt ez négy év vel
ez előtt is. Csak a ma gam ígé re te i vel fog lal ko -
zom, és bi zony azok kö zött is volt olyan, amely
meg va ló sí tá sá nak le he tő sé gét már né hány nap
után én is meg kér dő je lez tem. El ső sor ban a tan -
uszo da épí té sé re gon do lok. A je len le gi gaz da -
sá gi hely zet ben en nek meg va ló sí tá sa még éve -
kig utó pia lesz, és itt nem is a fi zi kai meg épí tés
az iga zi aka dály, mert sze ren csés eset ben le het
ilyen cél ra nyer ni né hány száz mil lió fo rin tot. A
na gyobb gond az, hogy egy uszo da fenn tar tá sa
éven te száz mil li ós nagy ság ren dű, és ne künk
ilyen cél ra mos ta ná ban nem lesz en  nyi pén -
zünk. A mai na pig hi ány ér ze tem van azért,
hogy nem tud tuk az or vo si ügye le tet Döm-
södön tar ta ni. Nem ment ség ként írom, de ma
sem lá tom an nak a száz mil lió fo rint nak a for rá -

sát, ame lyet a dömsödi hely szín re le he tett vol -
na for dí ta ni, négy év alatt. 

Vis  sza cseng a fü lem ben a fő cím: Önök kel
Együtt Dömsödért. Ered mé nye in ket csak így
tud tuk el ér ni. Ha vol tak olyan sze le tei az el múlt
évek nek, ame lye ket egy pi cit is si ke res nek ér -
zünk, az csak a kö zös mun ka ered mé nye ként
vált le he tő vé. Min den ki meg tet te a ma gá ét
Dömsöd fej lő dé sé ért, ha csak egy be fi ze tett
adó val is. Ez a jö vő ben is csak így mű köd het.
Te hát a szlo gen nem vál to zott: ÖNÖK KEL
EGYÜTT DÖMSÖDÉRT!

Ha to vább ra is úgy gon dol ják, hogy az én
ve ze té sem mel pró bál juk a meg kez dett mun kát
foly tat ni, és meg tisz tel nek bi zal muk kal, ak kor
vá rom se gít sé gü ket, mert iga zán nagy fel ada -
tok ra csak EGYÜTT, mi dömsödiek le szünk
ké pe sek.

Tisz telt Dömsödi Vá lasz tó pol gár ok!
Kö szö nöm azt a sok-sok se gít sé get, tü rel -

met, jó ta ná csot, ame lyet kap tam Önök től négy
év alatt. Re mé lem, so kan gon dol ják azt, hogy
él tem a bi zal muk kal, és nem vis  sza él tem. Ta lán
azok is így gon dol ják, akik 2006-ban nem rám
sza vaz tak. Ha ez tény leg így van, ak kor ké rem
Önö ket, hogy is mét bíz za nak meg a pol gár -
mes te ri te en dők el lá tá sá val. Ké rem, to vább ra is
hasz nál ják azt a ta pasz ta la tot, ame lyet az el -
múlt négy év ben sze rez tem, azt a kap cso lat -
rend szert, ame lyet csak a dömsödi em be rek
szol gá la tá ra le het ki hasz nál ni. 

So kan ál lí ta nak meg az ut cán, hogy tu da kol -
ják, mi ért nincs még szó ró la pom. Tu da tom
min den ki vel, hogy lesz majd, mert ter mé sze -
tes, hogy a jö vő vel kap cso la tos el kép ze lé se i -
met meg kell osz ta nom a vá lasz tók kal. Nem
sze ret nék nagy sza va kat hasz nál ni, de most
tény leg az az idő szak van, ami kor min den per -
ce met a mun ka töl ti ki – a na pi ügyek mel lett –
a tisz tes sé ges, az el vár ha tó cik lus zá rás mi att.
Kampányolni csak ez után fo gok, de még idő -
ben je lent ke zem a szó ró la pom mal. 

Zá rás ként kö szö nöm a ren ge teg aján ló szel -
vényt, ame lyet el jut tat tak hoz zám, és azok nak
is kö szö nöm, akik nek szin tén ez volt a szán dé -
kuk, de va la mi ért nem tud ták ezt meg ten ni!

Tisz te let tel: Bencze Ist ván
füg get len pol gár mes ter je lölt

Önkormányzati polgármesterjelöltek
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CSEHINÉ CSÖRGÕ KRISZTINA
Polgármester-  és képviselõjelölt

Jobbik Magyarországért Mozgalom

Cselekvés a közösséggel
EGYÜTT

egy JOBBIK Dömsödért!

Tisztelt Falumbéliek! 
Nem ez az első megmérettetés az élettől, amit rám mért, de talán a legnehezebb a mai időkben. 
Felkérést kaptam, és tisztelettel megköszönve elfogadtam azt, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom dömsödi polgármesterjelölt-

jeként indulhatok. Több személyes jellegű negatív élményt követően úgy éreztem, be kell hogy kapcsolódjak a közéletbe helyi elnökként és
magyar emberként. 

1976-ban születtem Budapesten, Dömsödön 30 éve élek. Általános iskolai tanulmányaim befejezése után ápolónőként végeztem a Kani -
zsai Dorottya Egészségügyi Szakközépiskolában. Tanfolyamon eladói végzettséget szereztem. 2009 óta az Attila Király Népfőiskola hall-
gatója vagyok. Igaz, diplomával nem rendelkezem, de úgy gondolom, senkit nem tesz értékesebbé. 

Egyszerű emberként az emberek között élek, látva mások baját és fájdalmát. Nemzeti radikálisként, hazafiként, anyaként szeretnék és
kívánok a faluért–Dömsödért közös sorsot vállalni. 

Politikai hovatartozástól függetlenül mindenki egyetért abban, hogy Dömsöd már-már Borsod megye valamely kisfalujára emlékeztet,
ahol szellemek lopakodnak. A közrend-közbiztonság katasztrofális. 

A békés lakosság munkájának verítéke, körmük kopott értékei olyan emberek házába vándorolnak, akik normális állapotnak titulálják a
napi lopást, betörést. Rám süthetik a rasszista bélyeget, de addig, amíg a dömsödi cigányságnak nem lesz hiteles, a feladatára alkalmas
vezetése, rend soha nem lesz. 

Aggódó idősek, a terményeit védő gazdák várják a feléjük nyúló segítő kezet. 
A jövőn mi tudunk változtatni! Olyan kiterjedt mezőőri, faluőrségi, polgárőri és rendőrségi összefogásra van szükség, ami ezt a folyamatot

végérvényesen megszünteti. Ne „Ami a tied az az enyém, ami az enyém ahhoz semmi közöd!”-elv működjön. 
A településen szép számú parasztgazda műveli a földjét. Munkájukat megfelelő módon, olyan falugazdászi segítséggel kívánom támogat-

ni, aki mindenki számára eligazítást nyújt, a jogszabályok értelmezésében, az agrártámogatások igénylésében, pályázatok leadásában. 
A magyar gazda hátránya így is jelentős más uniós gazdával szemben. Aki magyar földet művel a Kárpát-medence közepén, az megfelelő

hátterű érdekképviseletet érdemel. 
Az 1900-as években különböző szövetkezetek, úgynevezett Hangyaszövetkezetek jöttek létre országszerte. Példamutató munkájuk a

kisembereket, a falusi gazdákat támogatta. 
Családi gazdaságaik nehézségeinek áthidalására, gazdaságuk fejlesztésére fordíthattak a hitelszövetkezet tagjai által jegyzett üzletrészek-

ből, betétekből származó pénzösszegeket kis kamattal. Ehhez szorosan kötődne Tanyabolt létrehozása, ami az őstermelőket, kisvállalkozókat
segítené.

A mi falunkban továbbá megvalósításra vár az egészségügyi rendszer átalakítása. A lakosság évek óta igényli a dömsödi székhelyű orvosi
ellátást, hiszen a XXI. században egy ekkora méretű településen nem állapot az, hogy péntek délutántól hétfő reggelig akár meg is lehet halni.
Ehhez hozzájárul az is, hogy Ráckevére sem egyszerű a közlekedés annak, aki nem rendelkezik autóval. Ráckevén ugyan van mentőállomás,
de a mentőszolgálat fontossági sorrendben Dömsödre ér ki utoljára. Létre kívánunk hozni egy működő ügyeleti rendszert. Távolabbi célunk
egy Egészségház megvalósítása.

Az óvodáink túlzsúfoltak, a bölcsődét felújítás után bezárták, holott nagy igény lenne rá, ezért radikális változásra lenne szükség ezen a
téren is. A gyerekeknek már az anyatejjel magukba kell szívni a nemzeti öntudatot, hogy egy erkölcsökben egészséges magyar fiatalság
váljon belőlük.  

Az idegenforgalom terén is változásokra van szükség, hogy Dömsöd ismét azzá a horgász- és üdülőparadicsommá váljon, ahová örömmel
térnek vissza a turisták. Ezzel a falusi turizmus ismét virágzásnak indulna.

Fontosnak tartom, hogy a polgármester és a képviselő-testület munkája számon kérhető legyen.
A lakosság rendszeres tájékoztatása a település költségvetéséről, valamint a lakosság bevonása a közös célok elérése érdekében.

Bizalmukat előre is köszönöm!

Tisztelettel: Csehiné Csörgő Krisztina

Önkormányzati polgármesterjelöltek
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IS PÁN LÁSZ LÓ
füg get len pol gár mes ter je lölt

Ked ves dömsödi vá lasz tó pol gár ok!
A leg több dömsödi la kos úgy gon do lom jól is mer, de en ged jék meg, hogy rö vi den be mu tat koz zam.

Dömsödön szü let tem 1946. no vem ber 4-én. Nős va gyok, fe le sé gem mel 18 éve élünk együtt. Szü -
le im köz tisz te let ben ál ló, val lá sos em be rek vol tak, akik egész éle tü ket e te le pü lé sen él ték le. Öcsém -
mel együtt ar ra ne vel tek, hogy be csü le tes, re á li san gon dol ko dó, kö zös sé gi em be rek ké vál junk. 

Dömsödön vé gez tem el az ál ta lá nos is ko lát, majd ki ta nul tam az ács szak mát. 21 éves ko rom ra
meg sze rez tem a mes ter le ve let, az érett sé gi vizs gát mun ka mel lett tet tem le. Az ács szak má ban dol -
goz tam kö zel 30 éven át vál lal ko zó ként, ez után al kal ma zott ként egy asz ta los ipa ri üzem szak mai ve -
ze tő je let tem.

1997-től 2009-ig a Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Gamesz-nál, majd jog utód já nál, a Pol gár mes te ri Hi va tal nál áll tam al kal -
ma zás ban, mint mű sza ki ve ze tő.

Fel ada ta im kö zé tar toz tak töb bek kö zött: a Pol gár mes te ri Hi va tal ha tás kö ré be tar to zó in téz mé nyek és épü le te ik kar ban tar tá si és
fel újí tá si mun kái, a te le pü lés szé pí té sé vel, vi rá go sí tá sá val, ut cák par kok gon do zá sá val, víz el ve ze tés sel, ár kok tisz tán tar tá sá val kap -
cso la tos fel ada tok. Az ál la mi és hely ben szer ve zett ün ne pek elő ké szí té si és ko or di ná lá si mun kái.

Az irá nyí tá som alá tar to zott az ál lan dó kar ban tar tó sze mély zet, va la mint a köz hasz nú és köz cé lú dol go zók át la go san: 30-40 fő,
akik ve ze té sét egy sze mély ben lát tam el.

A rend szer vál tás után az el ső ön kor mány za ti cik lus ban 1990-1994 kö zött a te le pü lés la kos sá ga meg vá lasz tott kép vi se lő nek. Tag ja
vol tam a tes tü let Pénz ügyi, Ok ta tá si és Te le pü lés fej lesz té si Bi zott sá gá nak. Eb ben az idő szak ban va ló sult meg töb bek kö zött a te le -
fon há ló zat és a gáz köz mű ki épí té se is. 

Egész éle tem ben Dömsödön él tem, dol goz tam, így el mond ha tom, hogy Dömsöd la kos sá gá nak nagy ré szét sze mé lye sen is me rem.
En nek is kö szön he tő, hogy az em be rek bi za lom mal for dul tak hoz zám prob lé má ik kal.

A Pol gár mes te ri Hi va tal nál töl tött több mint egy év ti zed nyi idő alatt, úgy ér zem, si ke rült jó kap cso la to kat ki ala kí ta nom a he lyi és
a te le pü lé sen kí vü li vál lal ko zók kal, ipa ro sok kal, szol gál ta tók kal, spe ci á lis mun ká kat vég zők kel. Ez a kap cso la ti tő ke a te le pü lés üze -
mel te tés zök ke nő men tes mű köd te té sé hez is alap ve tő, ezért a jó kap cso la tot to vább ra is meg sze ret ném őriz ni.

Az előt tünk ál ló idő szak alatt na gyon sok ten ni va lónk lesz, és a tel jes ség igé nye nél kül az aláb bi ak ban csak né há nyat so ro lok fel. 
Ki emelt fel ada tom nak te kin tem te le pü lé sün kön a köz biz ton ság ja ví tá sát, va la mint a köz te rü let-fel ügye let fo ko zá sát, pol gár őr ség

tá mo ga tá sát. Sze ret ném, ha Dömsödön ál lan dó rend őri je len lét len ne, ez zel is ja vít va a la kos ság biz ton ság ér zet ét. 
Szor gal maz ni fo gom te le pü lé sünk gya lo gos for gal má nak biz ton sá gos sá té te lé nek ér de ké ben a jár dák épí té sét.
Amen  nyi ben a köz mun ka prog ram fi nan szí ro zá sa to vább ra is biz to sí tott lesz, úgy szán dé kom, hogy a he lyi köz mun ka prog ra mot a

je len le gi nél ha té ko nyab bá és és  sze rűb bé te gyük.
Ter ve im kö zött sze re pel a Gróf Szé che nyi Ist ván Ál ta lá nos Is ko la fel újí tá sa, kor sze rű sí té se, eset le ges bő ví té se.
Ki kell hasz nál nunk a pá lyá za tok ban rej lő le he tő sé ge ket, ám na gyon fon tos, hogy ne erőn kön felül tel je sít sük eze ket, hi szen ezen

pá lyá za tok hoz nem cse kély ön erőt kell biz to sí ta ni.
Dömsöd cso dá la tos ter mé sze ti kör nye zet ben fek szik, az egyik leg szebb Du na-part rész a mi énk. Kö te les sé gem nek ér zem, hogy jó

gaz da mód já ra őriz zük és meg óv juk kin cse in ket. En nek ér de ké ben azon le szek, hogy a kör nye zet tu da tos szem lé let mód ki ala kí tá sa,
a ter mé szet vé del me már gyer me ke ink nek is alap ve tő igé nye le gyen.

Az el múlt idő szak ter mé sze ti ka taszt ró fá it lát va még in kább oda kell fi gyel ni az ár víz vé de lem és bel víz el le ni vé de ke zés kér -
dé sé re.

Úgy gon do lom, hogy ön ámí tás len ne, ha nem néz nék szem be az el kö vet ke ző négy év vár ha tó prob lé má i val. 
A mai ne héz idő szak ban át ven ni egy te le pü lés irá nyí tá sát min den kép pen em bert pró bá ló fel ada tot je lent. Hi szem, hogy az Önök

se gít sé gé vel és a kö zös ség ös  sze fo gá sá val ja vít ha tunk te le pü lé sünk és ön ma gunk sor sán. Ígér he tem, hogy sze mé lyem ben egy Döm-
södért el kö te le zett és be csü le tes pol gár mes tert vá laszt hat nak a te le pü lé sünk élé re.

Tisz te let tel: 

Önkormányzati polgármesterjelöltek
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Tisztelt választópolgárok!
Dr. Pencz Bernadett vagyok, a Fidesz – KDNP polgármesterjelöltje. Tisztelettel köszönöm bizal-

mukat, a rengeteg ajánlószelvényt, amelyekkel az elmúlt napokban támogattak. Engedjék meg,
hogy a következő sorokban a bemutatkozáson kívül néhány fontos kérdésnek is helyet adjak.

Budapesten születtem, születésem óta Dömsödön élek. 25 éves vagyok, az általános iskolát
Dömsödön végeztem, majd a ráckevei Ady Endre Gimnáziumban színjeles eredménnyel érettsé-
giztem. 12 éven át kitűnő tanuló voltam. A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen jogászként dok-
toráltam. Érdeklődésem középpontjában az alkotmányjog, büntetőjog, nemzetközi közjog tárgyak
álltak. Angol nyelvből középfokú nyelvvizsgám van, emellett német és latin nyelvismerettel is ren-
delkezem. Szeretek kirándulni, a vízi sportok és a Duna szerelmese vagyok. Két testvérem van,
Tamás 24 éves közgazdász, Ádám 14 éves általános iskolás. Szüleim hagyományőrző vendéglátás-
sal foglalkoznak. Gimnazista korom óta dolgozom, kezdetben családi vállalkozásunkban láttam el
feladatokat, amihez vendéglátó – üzletvezető, boltvezető képesítést is szereztem. 

2007 óta vagyok a Fidesz tagja, a helyi csoportot alapítása óta vezetem. Elkötelezett híve vagyok a nemzeti értékeknek.
Tevékenységünknek két iránya van, egyrészt a FIDESZ politikai célkitűzéseinek helyi lakosság felé közvetítése, másrészt a
közérdeklődésre számot tartó, fontosnak vélt lakossági ügyek összefogása, támogatása, képviselete. Feladatainkat térítés nélkül,
meggyőződésünk szerint látjuk el.

Sokakat érdekelhet, miért gondolom úgy, hogy felelősségteljesen és sikeresen tudnám ellátni a polgármesteri feladatokat. A
hangsúlyt a felelősségteljességre és a sikerességre helyezem. Nem mindegy, hogy csak ellátjuk a feladatainkat, vagy hogy sikeresen
látjuk-e el. Úgy érzem, tudásommal, kitartásommal, őszinteségemmel tudnék elsősorban eredményesen Dömsöd fejlődéséhez hoz-
zájárulni. 

Szemléletváltásra van a legnagyobb szükség, jól szervezett, hatékony, tisztességes, szakmai alapokon nyugvó munkára. Olyan
önkormányzatra, mely eredményesen tudja képviselni Dömsöd érdekeit és összhangban van a kormánypolitikával. Erre most először
van lehetőségünk! A lehető legtöbbet kell megszereznünk a pályázatok adta forrásokból. Határozott lépéseket kell tenni a foglalkoz-
tatás elősegítése, az infrastruktúra fejlesztése, az egészségügy és a közbiztonság területén. Színvonalas, tartalmas közösséget építő
rendezvények, kulturális- és sportpolitika kialakítása mellett teszek hitet. Kincsnek tekintem környezeti adottságainkat, továbbra is
fontosnak tartom a turizmus fejlesztését, az üdülőlakosságot is szeretném bevonni a település vérkeringésébe. Fontos és kiemelt
kérdésnek tekintem a helyi vállalkozók, mezőgazdaságból élők megbecsülését, segítését. Ugyancsak fontos terület a helyi fiatal
tehetségek felkarolása, valamint az idősebb korosztály mindennapi nyugalmának biztosítása. Már a bemutatkozómban is említettem,
hogy nem fogok felelőtlen ígéreteket tenni az érvényesülés érdekében. Hiszem és vallom, hogy önállóan gondolkodó emberekre van
szükség, és nem érdekszövetségekre. 

Sokan fiatalnak tartanak, aggódnak, hogy nincs tapasztalatom. Abban igazuk van, hogy polgármester-képző iskola nincs. Nem
tanítják, mert ez egy olyan tisztség, megbízatás, küldetés, melyre Önök jelölik a legjobbat, a legtanultabbat, a legmegbízhatóbbat, a
legaktívabbat és sorolhatnám a pozitívabbnál pozitívabb emberi tulajdonságokat. Önöknek kell most választani. Azt tudom, hogy
szakmailag megfelelek a feladatnak. Olyan ember vagyok, aki itt él Önök között és nem akarja elhagyni Dömsödöt, hanem az elván-
dorlásban vissza akarja tartani a többi fiatalt is. Olyan ember, aki látja a problémákat és meg akarja akadályozni az egyhelyben
toporgást, kiutat keres az adósság csapdából, az ellehetetlenülés zsákutcájából. Új jövőképre van szükség, ami a fejlődést és a hala -
dást célozza meg.

Végezetül még egyszer köszönöm támogatásukat, bizalmukat. Fontosnak tartottam ezeket a gondolatokat megosztani Önökkel.
Bármi lesz is a választások eredménye, el kell mondanom, hogy már az is nagyszerű érzés volt, hogy polgármesterjelöltként több
százan tartottak érdemesnek a feladatra, megbíztak bennem. Ennél nagyobb elismerést eddig még nem kaptam. Ha ezek után is
érdemesnek tartanak, kérem október 3-án szavazataikkal támogassanak engem és a mellettem induló képviselőjelölteket!

Önkormányzati polgármesterjelöltek
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ÁCS GÁ BOR FE RENC kép vi se lője lölt
Job bik Ma gyar or szág ért Moz ga lom

Cse lek vés a kö zös ség gel
EGYÜTT

egy JOB BIK Dömsödért!

Bu da pes ten szü let tem 1975. jú ni us
15-én. Négy éves ko ro mig Pestszent -
erzsébeten, majd Cse pe len ne vel ked -
tem. 2002-ben há za sod tam meg, le te -
le ped tünk Dömsödön, 2004-ben
meg  szü le tett kis fi unk, Ar nold. Apai
ág ról al föl di pa raszt csa lád ból szár -
ma zom, anyai ág ról anyai nagy ma -
mám er dé lyi szü le té sű, édes ap ja a
Ma gyar Ki rá lyi Ál lam vas utak tiszt je
volt. Anyai nagy apám Mariazell-ből szár ma zik, de már itt szü le tett Bu -
da pes ten. 

Kö zép is ko lai ta nul má nya i mat a Mechwart And rás Vas út-köz le ke dé -
si Szak mun kás kép ző Szak kö zép is ko la és Gim ná zi um ban vé gez tem,
mint dí zel moz dony-sze re lő. Ta nul má nya im be fe je zé se után saj nos a
vas út nál már nem volt re á lis jö vő kép, ezért kü lön bö ző he lye ken kü lön -
bö ző mun ka kö rök ben pró bál tam ki ma gam. 1996 óta a sze mély- és va -
gyon vé de lem te rü le tén dol go zom. Je len le gi mun ka he lye men öt éve te -
vé keny ke dem va gyon őri és kö ve te lés ke ze lői mun ka kör ben.

2006-ban ta lál koz tam elő ször a Job bik Ma gyar or szág ért Moz ga -
lom mal. Meg ta lál tam azt a po li ti kai erőt, amely kép vi sel ni tud ja a
ha zá ért ten ni aka ró em be rek ér de ke it. Kép vi se lő ként sze ret ném
ka ma toz tat ni a va gyon vé de lem ben szer zett ta pasz ta la ta i mat. Elő -
tér be kí vá nom he lyez ni a bűn meg elő zé sét. Ta pasz ta la tom sze rint a
bűn meg elő zé se hosszú tá von ki fi ze tő dőbb, mint a bűn ül dö zé se.
El kép ze lé se im kö zött sze re pel az ál lan dó kör ze ti meg bí zot ti je len -
lét vagy ál lan dó rend őr őrs lé te sí té se. A pol gár őr ség be ol vasz tá sá -
val te le pü lésőr ség vagy re mé nye im sze rint csend őr ség fel ál lí tá sa,
mely ma gá ban fog lal ná a lo vas fa lu őr sé get, a me ző őri szol gá la tot
és az is ko la őr sé get.

Hi szek ab ban, hogy ha si ke rül fel élesz te nünk a vi dé ket, ak kor si -
ke rül fel emel ni nem ze tün ket. 

Bí zom ben ne, vis  sza tud juk ve zet ni a mun ka vi lá gá ba azo kat az
em be re ket is, akik je len leg se gély ből és má sok ja va i ból tart ják
fenn ma gu kat.

Re mé lem, tu dok ten ni egy Job bik Ma gyar or szág ért és egy Job -
bik Dömsödért.

Kép vi se lő-tes tü let be ju tá som ese tén, a fen ti e ken túl me nő en a
dömsödi Job bik ál tal is tá mo ga tott ra di ká lis vál to zás prog ram ját
kí vá nom meg va ló sí ta ni.

Bi zal mu kat elő re is kö szö nöm!

ÁCSNÉ BA RÁT SZIL VIA kép vi se lője lölt
Job bik Ma gyar or szág ért Moz ga lom

Cse lek vés a kö zös ség gel
EGYÜTT

egy JOB BIK Dömsödért!

Bu da pes ten szü let tem 1980. áp ri lis
02-án. A XVII. ke rü let kert vá ro sá ban
nőt tem fel, 2002-ben men tem férj hez,
majd Dömsödön te le ped tünk le. 2004.
ok tó ber 01-jén meg szü le tett kis fi unk,
Ar nold. Anyai ágon el sze gé nye dett
kis ne me si, apai ágon több ge ne rá ci ó ra
vis  sza ve zet he tő föld mű ves csa lád ból
szár ma zom. 

A bu da pes ti Békésy György Pos ta-és
Táv köz lés for gal mi Szak kö zép is ko lá ban érett sé giz tem. Ta nul má nya i mat a
győ ri Szé che nyi Ist ván Fő is ko lán foly tat tam, ahol köz gaz dász let tem lo -
gisz ti ka sza kon. Ter ve im kö zött sze re pel egy jo gi dip lo ma meg szer zé se.
1998 au gusz tu sa óta dol go zom a Ma gyar Pos tá nál, ahol pénz ügyi, szám -
vi te li és költ ség gaz dál ko dá si te rü le ten sze rez tem szak mai is me re tet, gya -
kor la tot. Je len leg az Or szá gos Lo gisz ti kai Köz pont költ ség gaz dál ko dá sá -
ért fe le lek. Az ed dig meg szer zett gaz da sá gi ta pasz ta la to mat, gya kor la to -
mat sze ret ném ka ma toz tat ni a dömsödi Ön kor mány zat gaz dál ko dá sá ban. 

Az őse im től örö költ föld sze re te te ve zé relt a vi dé ki élet fe lé, Dömsöd
föld raj zi adott sá ga és az em be rek ba rát sá gos ma ga tar tá sa ve ze tett ah hoz,
hogy fér jem mel itt te le ped jünk le. Vé le mé nyem sze rint egy köz ség meg -
tar tó ere jé nek alap ja és el tar tó ké pes sé ge a jó mi nő sé gű föld és az ál lat tar -
tás. Sze ret ném, ha a köz biz ton ság hely re ál lí tá sa után is mét ked vet kap ná -
nak az em be rek a föl mű ve lés hez, ál lat tar tás hoz. A még meg lé vő ön kor -
mány za ti föld te rü le te ket köz mun ká sok kal le het ne meg mű vel tet ni, az ott
ter melt élel mi sze re ket a he lyi óvo dák, is ko lák ét kez te té sé ben hasz no sít -
hat nánk, va la mint az óvo dák, is ko lák min den nap ja i ba be le kel le ne von ni
a föld mű ve lést, kis kony ha ker te ket ki ala kí ta ni, ahol a gye re kek gon doz -
nák az ál ta luk ül te tett zöld sé ge ket. En nek ered mé nye kép pen már kis kor -
tól kezd ve ta ní ta ni le het ne a mun ka sze re te tét, meg be csü lé sét.

Mi ni má lis tő kebe vo nás sal lét re hoz ha tó az ún. „Hangya szö vet -
kezet”, ahol a sa ját gaz da sá gok ban ter melt élel mi sze rek kel, egyéb ter -
mé kek kel, áru cik kek kel hely ben le het ne ke res ked ni. 

Dömsödön ki hasz nál va a Du na fo lyó ad ta le he tő sé ge ket, új ra kell
élesz te ni a tu riz must, re gi o ná lis für dő- és hor gász pa ra di csom ki ala kí tá -
sá val, mely ből a dömsödi kö zös ség pro fi tál hat na, hi szen er re fel le het
épí te ni egy fa lu si tu riz must, mun ka he lye ket te rem te ni. To váb bi cél a
meg lé vő strand, kem ping, sport pá lya, a Du na-par ti tan ös vény fej lesz té -
se, uszo da lé te sí té se, re gi o ná lis ke rék pár út ki ala kí tá sa Rácke ve–Kis -
kunlacháza–Dömsöd–Tass tér sé gé ben. 

Tá vo lab bi, ám nem el ve ten dő ter vünk a re gi o ná lis hul la dék gyűj tő
to vább fej lesz té se, hul la dék ége tő ki ala kí tá sa, az ott ter melt ener gia köz -
sé günk ben tör té nő fel hasz ná lá sa vagy ér té ke sí té se, a sze lek tív hul la dé -
kok ból nyert nyers anyag ok hasz no sí tá sa, mely ös  szes sé gé ben mun ka -
hely te rem tő erő vel bír na.

Sze ret ném, ha le he tő sé gem len ne ten ni egy él he tőbb, Job bik Döm-
södért!

Kép vi se lő-tes tü let be ju tá som ese tén, a fen ti e ken túl me nő en a döm-
södi Job bik ál tal is tá mo ga tott ra di ká lis vál to zás prog ram ját kí vá nom
meg va ló sí ta ni.

Bi zal mu kat elő re is kö szö nöm!

A képviselõk bemutatkozó anyagai külön-
bözõ terjedelmûek, mely saj ná latos

módon nem teszi lehe tõ vé az 
ABC-sorrend szerinti leközlésüket.

a szerkesztõ

Önkormányzati képviselõjelöltek
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BA LOGH LÁSZ LÓ LE VEN TE
független képviselőjelölt

Ba logh Lász ló Le ven te va gyok, a Döm-
söd-Dabi Re for má tus Egy ház köz ség lel ki -
pász to ra.

1969-ben szü let tem, édes apám is re for má -
tus lel kész, öt test vé rem van. A kö zép is ko la el -
vég zé se után Ceg lé den töl töt tem ka to nai szol -
gá la to mat, Bu da pes ten vé gez tem te o ló gi ai ta -
nul má nya i mat, majd Svájc ban ta nul tam. Rác -

ke vén vol tam se géd lel kész, ami kor 1996-ban meg hí vott a dabi gyü le ke zet.
Nős va gyok, fe le sé gem ta ní tó nő, ja nu ár ra vár juk ötö dik gyer me kün ket.
2006-tól va gyok ön kor mány za ti kép vi se lő, a te le pü lés fej lesz té si, az ok -

ta tá si és a gaz da sá gi bi zott ság mun ká já ban vet tem részt. Az el telt négy év -
ben meg ha tá ro zó volt az ön kor mány zat ok éle té ben is az Eu ró pai Unió és
az ál lam ál tal gya ko rolt pénz ügyi kény szer. Az Uni ó hoz és az ál lam hoz be -
folyt pén zek egy ré szét vis  sza pá lyáz hat tuk, de az alap ve tő fel ada tok ra néz -
ve nem zet el le nes mér ték ben csök ken tet ték a tá mo ga tást. Vé gig kény szer
ha tá sa alatt cse le ked ve, de egy szer re biz to sí tot tuk a köz ség ben a pénz ügyi
egyen súlyt és fej lő dést. Kö szö nöm a bi zal mat a vá lasz tó pol gár ok nak.

Dömsöd kö vet ke ző éve i ben dön tő lesz az, hogy a kor mány ál tal meg hir -
de tett ma gyar nem ze ti el kö te le zett ség meg je le nik-e az ön kor mány zat ok tá -
mo ga tá sá ban, és az ön kor mány zat min den párt po li ti kai ér dek kel és át gon -
do lat lan el vá rás sal szem ben meg őr zi-e füg get len sé gét és jó zan sá gát.

Lel ki pász tor ként és kép vi se lő ként is az a cé lom, hogy biz tas sam az em -
be re ket, hogy az Úr Jé zus Krisz tus tól ka pott le he tő sé ge i ket fel is mer ve, Is -
ten rend je és igé je sze rint te gyék tel jes sé éle tü ket, a mun ká ban, a há zas ság -
ban, a csa lád ban, a gyü le ke zet ben, a fa lu kö zös ség ben és a nem zet ben.

Kö szö nöm az eh hez ka pott se gít sé get, bi zal mat, és ké rem a tá mo ga tást a
je len le gi pol gár mes ter és az ed dig is nem ze ti el kö te le zett ség ben élő kép vi -
se lője löl tek szá má ra. 

DR. BARSI LILLA
füg get len kép vi se lő je lölt

Tisz telt Dömsödi Vá lasz tó pol gár ok!
Dr. Barsi Lil la füg get len ön kor mány -

za ti kép vi se lő je lölt va gyok, akit a Fi desz
– KDNP is tá mo gat. Vár pa lo tán szü let -
tem, majd Pak son nőt tem fel, ahol gyer -
mek ko ro mat töl töt tem. Az érett sé git kö -
ve tő en a bu da pes ti Páz mány Pé ter Ka to -
li kus Egye tem Jog- és Ál lam tu do má nyi
Ka rá nak jo gász sza kos hall ga tó ja vol tam. Je len leg bün te tő jo gi te rü le -
ten dol go zom Bu da pes ten. Dömsöddel egye te mi éve im kez de tén ke -
rül tem kap cso lat ba, azon nal be le sze ret tem a te le pü lés be. Je len leg is itt
élek, és itt is sze ret nék a jö vő ben csa lá dot ala pí ta ni. Szü le im től kon zer -
va tív, nem ze ti-ke resz tény ne vel te tést kap tam, ezért ér zem úgy, hogy a
Fi desz-KDNP je lölt je i vel együtt mű köd ve ak tí van hoz zá tud nék já rul ni
nagy köz sé günk fej lő dé sé hez, köz biz ton sá gá nak nö ve lé sé hez, az itt fel -
nö vő fi a ta lok hely ben ma rasz ta lá sá hoz, il let ve ta nul má nya ik be fe jez té -
vel vis  sza té ré sük ösz tön zé sé hez. Saj ná lat tal ta pasz tal tam, hogy az
aján ló szel vé nyek gyűj té sé nek idő sza ká ban je lölt tár sa i mat és csa lád ja i -
kat szó be li tá ma dá sok ér ték. Hi szem, hogy a vá lasz tá si kam pány idő -
sza ká ban a pol gár mes ter- és kép vi se lő je löl tek ké pe sek tisz tes sé ges, be -
csü le tes és jog sza bály ok nak meg fe le lő mun ká ra, ezért nem lá tom ér -
tel mét kö zös eti kai nyi lat ko zat alá írá sá nak, no ha tar tal má val a mes  sze -
me nő kig egyet ér tek. Jo gász ként tisz tá ban va gyok nem csak az er köl csi,
ha nem a tör vény ad ta kor lá tok kal is, ami ket ed dig is be tar tot tam és ez -
után is be fo gok. Vé ge ze tül kö szö nöm aján ló szel vé nye i ket, tá mo ga tá -
su kat, biz ta tá su kat, és amen  nyi ben kép vi se lő jük ké vá lasz ta nak, ön -
kor mány za ti mun ká mat tisz tes ség gel, be csü let tel, má sok ja vá ra foly -
ta tom majd. 

BOZÓKI LÁSZLÓ ISTVÁNNÉ képviselőjelölt – Jobbik Magyarországért Mozgalom

Cselekvés a közösséggel EGYÜTT egy JOBBIK Dömsödért!
1955-ben Szegeden születtem, képzőművész és pedagógus család ötödik gyermekeként. Tanulmányaim befejezéseként

fotós és látszerész szakmunkás bizonyítványomat, majd matematika-rajz szakos tanári diplomámat szülővárosomban
szereztem meg. Építészmérnöki tanulmányaimat édesanyám betegsége miatt abba kellett hagynom, több évig gondoskodtam
róla. Tudom, milyen küzdelem megélni havi 28.400 Ft ápolási díjból, mellette két fiamat egyedül nevelni. Takarítást, újságki -
hordást is vállaltam otthoni óraadó tanári tevékenység mellett, hogy a rám bízott emberekről, a családomról tisztességgel
gondoskodjak, gyermekeimet felneveljem. A tanári hivatást tizenöt éve folytatom megszakítással. Szegeden nem adódott
pedagógus állás, így kerültem kisebbik fiammal Dömsödre. A Gróf Széchenyi István Általános Iskola felső tagozatán
matematika, technika, rajz, hon- és népismeret tárgyakat tanítok, a következő tanévben ötödikes osztályfőnök leszek.

Az ország eladósodását, eladását látva döbbentem rá, hogy a politikai semlegesség számomra struccpolitika. A tenni
akarás arra sarkallt, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom és Párton belül tevékenykedhessek. Így 2009-ben beléptem
a meggyőződésem szerint egyetlen, a magyarságért igazán tenni akaró pártba Dömsödön.

Évek óta foglalkoztat a magyarság igazi múltja és kultúrája, vallása. Írott és elektronikus sajtó tanulmányozása és számos tanfolyam elvégzése után tapasz-
taltam, hogy a mai társadalom mennyire tájékozatlan ebben a témában. A hon- és népismereti órákon az elmúlt tanévben ezen ismereteimet is igyekeztem
átadni tanulóinknak. A gyerekekkel való egyéni bánásmód, tehetséggondozás mellett életcélom minél több embert megismertetni csodálatos kincsünkkel:
magyar múltunkkal, hagyományainkkal, a székely-magyar rovásírással. Nem csak ezen értékek külsőségeivel, de a bennük rejlő több évezredes bölcses sé -
gekkel. Mert amely nép nincs tudatában saját gyökereivel, azt könnyű az orránál fogva vezetni.

Hazánk, így Dömsöd is kivételes természeti adottságokkal rendelkezik. Megszerettem ezt a községet szépségeivel, az érte tenni akaró emberekkel, a gon-
dokkal együtt. A kishitűség, a fásultság, a félelem a legnagyobb ellenségünk.

Az oktatás mellett még szívügyem a Dömsödön található önkormányzati tulajdonban lévő elhanyagolt ingatlanok, pl. a Hajós-kastély és az egyedülálló
növényzettel rendelkező kert rendbehozatala, melyet így akár szociális otthonná lehetne alakítani. 

Dömsöd alatt értékes hőforrás található, mely még az 1950-es években kútként üzemelt, ezt a későbbiekben elzárták, pedig újbóli bevizsgáltatás után
hasznosítható lenne a lakosság körében. Az egykori háromszintes Malom épületét vásárcsarnokká lehetne alakítani, melyben a helyi és a környékbeli őster-
melők által termelt és feldolgozott élelmiszereket, valamint kézművesek árucikkeit lehetne értékesíteni, és ezáltal a Magyarok Bolthálózatát kiépíteni.

Képviselőként az itt élő emberekért, a település szebb jövőjéért akarok a legjobb képességeim szerint munkálkodni.
Építsük be újra együtt a nemzettudatunkba: Isten, haza, család.   
Képviselő-testületbe jutásom esetén, a fentieken túlmenően a dömsödi Jobbik által is támogatott radikális változás programját kívánom megvalósítani.
Bizalmukat előre is köszönöm!
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CSI KÓS LÁSZLÓNÉ
füg get len kép vi se lő je lölt

Csi kós Lászlóné (Ócsai Ju li an na) a
Pe tő fi Sán dor OMK ve ze tő je va gyok.

Szü le té sem óta Dömsödön élek, s ez
meg ha tá roz za gon dol ko dá so mat, lé te -
met s a szü lő föld höz va ló kö tő dé se met.

33 éve élek há zas ság ban Csi kós Lász -
ló val, 2 gyer me künk van. Csa ba az édes -
ap já val kö zös vál lal ko zás ban dol go zik,
Zsu zsi ez év ben vég zett a Szent Ist ván
Egye tem böl csész ka rán, mű ve lő dés szer ve ző, andragógia sza kon. 

Akik is mer nek, tud ják, hogy kö zel 25 éve is ko lai és egyéb ren -
dez vé nye ken szer ve ző ként, se gí tő ként, majd elő adó ként is ak tí van
részt vet tem.

1999-ben ke rül tem az OMK-ba elő ször mű ve lő dés szer ve ző -
ként, majd 2001-ben meg bí zott igaz ga tó let tem, 2002-ben és 2006-
ban be nyúj tott pá lyá za tom alap ján igaz ga tó, így ma is eb ben a be -
osz tás ban dol go zom.

Igyek szem a sze rény pénz ügyi le he tő sé ge ink el le né re is mi nél
több szín vo na las, ér de kes, kel le mes ki kap cso ló dást nyúj tó ren dez -
vényt szer vez ni, be von ni, szó ra koz tat ni és kö zös ség gé ko vá csol ni
fa lunk pol gá ra it. Anya gi as vi lá gunk ban az em be ri és kul tu rá lis ér -
té kek meg őr zé sét te kin tem fő fel ada tom nak.

Négy éven ke resz tül a la kos ság bi zal má ból ön kor mány za ti kép -
vi se lő ként szol gál tam a te le pü lés ér de ke it, va la mint az Ok ta tá si,
Kul tu rá lis és Sport Bi zott ság tag ja vol tam.

Amen  nyi ben a Tisz telt Vá lasz tó pol gár ok új ból meg tisz tel nek
bi zal muk kal, ígé rem, olyan kép vi se lő jük le szek ezután is, akit bár -
mi kor fel ke res het nek. Aki re rá bíz hat ják gond ja i kat, ja vas la ta i kat,
hogy azt a köz ség ve ze tői elé vi gyem, akik kel kö zö sen fog juk a
föl me rü lő gon dok ra meg ta lál ni a leg jobb meg ol dást. Rend kí vül
fon tos nak tar tom a jó szer ve ző mun kát, a la kos ság fo lya ma tos,
kor rekt tá jé koz ta tá sát, a gyü möl csö ző együtt mű kö dést. Meg győ -
ző dé sem, hogy egy kö zös sé get szol gál ni csak el hi va tott ság ból, lo -
kál pat ri ó ta ként le het.

Éle te met és mun kás sá go mat meg ha tá roz za az a gon do lat, aho -
gyan a ma élő szö veg író meg fo gal maz ta a 2000 éves ta ní tást:

„A tet tek út ja a tisz ta út, alá zat tal vé gezd a dol god, bol do gíts és
úgy légy boldog…” 

FAR KAS ATTILÁNÉ kép vi se lője lölt
Job bik Ma gyar or szág ért Moz ga lom

Cse lek vés a kö zös ség gel
EGYÜTT

egy JOB BIK Dömsödért!

Far kas Attiláné Mu ha ri Ve ro ni ka va -
gyok, 1979. szep tem ber 1-jén szü let -
tem, az óta Dömsödön élek, 2002-ben
men tem férj hez. Csa lá dom ge ne rá ci -
ók óta itt él. Ük apám, Rakszegi And -
rás az I. vi lág há bo rú ban hő si ha lált
halt, nagy apám, Mu ha ri Já nos a II. vi -
lág há bo rú ban har colt. Szü le im Mu -
ha ri Já nos me ző gaz da sá gi gép sze re -
lő, Bögös Esz ter ke res ke del mi vég -

zett sé gű. Ál ta lá nos is ko lai ta nul má nyo mat Dömsödön vé gez tem, majd
Kunszentmiklóson jár tam a Vi rág Ge de on Szak mun kás- és Szak kö -
zép is ko lá ba. Je len leg a dömsödi Hat Test vér Fo ga dó ban dol go zom.  

Dömsöd fej lő dé sét szív ügyem nek te kin tem, kép vi se lői meg vá lasz -
tá som ese tén az aláb bi cél ja i mat sze ret ném meg va ló sí ta ni.

Köz sé günk ben gyak ran ta pasz tal tam köz te re in ken és hor gász he lye -
in ken a rend és tisz ta ság hi á nyos sá ga it. Te le pü lé sün kön nincs nyil vá -
nos il lem hely, az ut cák és a Du na-par ti rész sű rűn sze me tes. Ezt a prob -
lé má t vé le mé nyem sze rint a he lyi köz mun ká sok be vo ná sá val is meg
le het ne ol da ni. El kép ze lé sem az em be rek gon dol ko dás mód já nak ez
irá nyú át for má lá sa. 

Tá vo lab bi, de na gyon fon tos ter vem a Du na holt ágá nak ki tisz tí tá sa,
hi szen ez a he lyi la kos ság és az ide gen for ga lom szem pont já ból is alap -
ve tő esz té ti kai és hi gi é ni ai ügy. 

A má sik leg fon to sabb cé lom a he lyi egész ség ügyi rend szer át ala kí -
tá sa. A la kos ság több szö ri ké ré sé nek el le né re sincs biz to sít va az ügye -
le ti el lá tás, ho lott a lé lek szám több mint 6000 fő. Szak or vo si el lá tás a
kör nye ző na gyobb te le pü lé se ken ta lál ha tó, aho vá tö meg köz le ke dés sel
el jut ni az idős em be rek nek, il let ve kis gyer me kes anyák nak sok prob lé -
mát okoz.

Igaz ma gyar szív vel sze ret ném el kép ze lé se i met vég hez vin ni, egy
egész sé ge sebb, él he tőbb Dömsödért.

Kép vi se lő-tes tü let be ju tá som ese tén, a fen ti e ken túl me nő en a döm-
södi Job bik ál tal is tá mo ga tott ra di ká lis vál to zás prog ram ját kí vá nom
meg va ló sí ta ni. Bi zal mu kat elő re is kö szö nöm!

FRANK JÓZSEF
füg get len kép vi se lő je lölt

58 éves vállalkozó vagyok. Születésem óta Dömsödön élek.

Többször megválasztottak képviselőnek, ezúttal ismét szeretném elnyerni a választók bizalmát.

Mindig közösségi ember voltam, ismerem nagyközségünk adottságait, a lakosság problémáit.

Lehetőségeimhez képest eddig is megtettem mindent, hogy segítsek embertársaimnak.

Most a FIDESZ helyi szervezete egy fiatal „hölgykoszorút” indít a választáson dr. Pencz Bernadett pol-
gármesterjelölttel az élen. Elképzeléseik számomra is szimpatikusak, ezért úgy döntöttem, csatlakozom hoz-

zájuk, hogy koromból adódó élettapasztalatommal segítsem Őket.
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HARTAI MÁ RIA
Fi desz Ma gyar Pol gá ri Szö vet ség /

Ke resz tény de mok ra ta Nép párt

Tisz telt vá lasz tó pol gár ok! 
Hartai Má ria va gyok, 35 éves. Szü le -

té sem óta Dömsödön élek. Há rom cso -
dá la tos gyer me kem van. Fér jem mel
kö zös vál lal ko zá sun kat ve ze tem. Gim -
ná zi u mi ta nul má nya i mat sport  ta go za -
ton vé gez tem. Fő ál lá sú anya ként ki -
hasz nál va az időt több tan fo lya mon
vet tem részt, me lye ken ke res ke dő-bolt -
ve ze tői, te le pü lé si hul la dékke ze lői, pá -
lyá zat írói, va la mint kör nye zet vé del mi
szak elő adói ké pe sí té se ket sze rez tem.

Idén szep tem ber ben kez dem ta nul má nya i mat Kecs ke mé ten a Ta ní tó -
kép ző Fő is ko la le ve le ző ta go za tán. 2007-ben let tem Fi desz-tag, és tö ret -
len a bi zal mam az új kor mán  nyal szem ben! A vál to zás és a meg úju lás
szük sé ges, és hi szem, hogy ez a po li ti kai irány az egész or szág ra néz ve
csak po zi tív le het! A Ro ma Be il lesz ke dé sért Egye sü let el nö ke va gyok.
Pá lyá zat írói tu dá so mat a te le pü lés hasz ná ra kí vá nom for dí ta ni. Kép vi se -
lő ként a mun ka hely te rem tés ösz tön zé sét tar tom a leg fon to sabb nak, hi -
szen amel lett, hogy a la kos ság nak óri á si igé nye van rá, a he lyi fog lal koz -
ta tás ból szár ma zó be vé te lek re az ön kor mány zat nak is most van a leg na -
gyobb szük sé ge. Ki emelt te rü let ként ke zel ném a he lyi spor tot. Ez az a
má sik te rü let, mely nek tá mo ga tá sa az ígé re tek kel el len tét ben a mai na -
pig nem ka pott ele gen dő fi gyel met. A moz gást már kis kor ban meg kell
sze ret tet ni a gyer me kek kel, ak kor meg hoz za gyü möl csét! A spor to lás
fel emel, egész sé ges sé és bol dog gá tesz! Test ben és lé lek ben egy aránt
össz hang ban lé vő em be rek cso dák ra ké pe sek! A ké zi lab da a szá mom ra
leg ked ve sebb sport ág, amit a mai na pig űzök. Emel lett szin te bár mi lyen
sport ág fe lé sze re tet tel for du lok. A jö vő ben mint szü lő, és ha Önök úgy
gon dol ják, mint kép vi se lő har col ni fo gok az után pót lás-ne ve lé sért min -
den sport ág ra néz ve, me lyek re igény és le he tő ség van Dömsödön! 

KATONA VIKTOR
független képviselőjelölt

Tisztelt dömsödi választópolgár!

Először is szeretném megköszönni a bizalmat azoknak, akik ajánlószelvényükkel engem támogattak.
Köszönöm!

1983-ban születtem, és születésem óta Dömsödön lakom. Az általános iskolát is itt végeztem. 2001-
ben érettségiztem, majd a Modern Üzleti Tudományok Főiskoláján államvizsgáztam 2007-ben. Egy
Nemzetközi Szállítmányozás- és Logisztikai Központban dolgozom nemzetközi pénzügyi elszá-
molóként. 

Hiszem és tudom, hogy ebben a faluban nagyon sok rejtett dolog van, amit ki kellene használni a
közösség javára, de ehhez sok változásra és változtatásra lenne szükség. 

Dömsödön a munkanélküliséget meg kell állítani pályázatok elnyerésével, beruházásokkal, fejlesztésekkel. Az eredményes vál-
tozásokhoz egy lendületes, energikus, ötletgazdag csapatra van szükség, és természetesen az összefogásra.

Tudásom és tapasztalataim által a művelődés és a gazdaság terén tudok a falu szolgálatába állni és segíteni független
képviselőként. 

Remélem, hogy az Önök bizalmából betölthetem ezt a megtisztelő feladatot! 

ISPÁN IGNÁC
független képviselőjelölt

Tisz telt Dömsödiek!

Is pán Ig nác Dömsöd Ta tár köz 2/a
sz. alatti la kos va gyok. Ides to va ti zen -
ket tő éve ön kor mány za tunk kép vi se -
lő je.

Az el múlt négy év ben a Te le pü lés -
fej lesz té si és Ide gen for gal mi Bi zott ság
El nö ke ként dol goz tam  a tes tü let ben.

Azt gon do lom, meg pró bá lom még
négy év re el nyer ni a la kos ság bi zal mát ah hoz, hogy foly tat has -
sam mun ká mat a kép vi se lő-tes tü let ben.

Sze ret ném to vább vin ni azo kat a gon do la to kat, ame lyek ar ra
vo nat koz tak, hogy fa lun kat szeb bé te gyük. Épít sünk par ko kat,
a meg lé vő ket óv juk és ápol juk. Az egész sé ges kör nye zet ki ala -
kí tá sa ér de ké ben kö zös erő vel ül tes sünk mi nél több fát, vi rá got.

Cé lom az, ke res sünk le he tő sé ge ket, hogy min den utunk jól
jár ha tó, asz fal tos le gyen.

Kü lö nös gon dot sze ret nék for dí ta ni új jár dák épí té sé re, a
meg lé vők fel újí tá sá ra.

To váb bá fon tos nak tar tom Dömsöd mű em lé ke i nek meg -
óvá sát.

Amen  nyi ben Önök kép vi se lő nek meg vá lasz ta nak, a tes tü let -
ben úgy fo gok dol goz ni, hogy ön kor mány za tunk gaz da sá gi
hely ze te le he tő leg min dig sta bil ma rad jon. 

Tisz te let tel: Is pán Ig nác
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KEYHA-CZELLER PIROSKA
Fidesz Magyar Polgári Szövetség /

Kereszténydemokrata Néppárt

Tisz telt Vá lasz tó pol gár ok, Ked -
ves Dömsödiek!

En ged jék meg, hogy be mu tat -
koz zam azok nak, akik még nem is -
mer nek. Keyha-Czeller Pi ros ka va -
gyok, Apajon nőt tem fel, ag rár mér -
nök szü lők gyer me ke ként. Az ál ta -
lá nos is ko la al só ta go za tát Apajon
vé gez tem, majd a kunszentmiklósi

Baksay Sán dor Re for má tus Gim ná zi um nyolc osz tá lyos ta go za -
tán érett sé giz tem. Ez után elő ször a szek szár di  Il  lyés Gyu la Ta -
ní tó kép ző Fő is ko lán ma gyar – mű velt ség te rü le ten,  majd a
gyön gyö si Kár oly Ró bert Me ző gaz da sá gi Fő is ko la ki he lye zett
ta go za tán dip lo máz tam.

Fér jem mel 2004 óta élünk Dömsödön. He te dik éve ta ní tok a
he lyi ál ta lá nos is ko la al só ta go za tán, je len leg a 3. c osz tály osz -
tály fő nö ke va gyok. Mun kám so rán fon tos nak tar tom, hogy a
gyer me kek jó han gu lat ban, csa lá di as lég kör ben, egyé ni fej lő dé -
sük nek meg fe le lő tem pó ban foly tat has sák ta nul má nya i kat. A
sza bad idő hasz nos és szín vo na las el töl té sé re rend sze res dél utá -
ni prog ra mok kal igyek szem ne vel ni a di á ko kat. Fon tos nak tar -
tom pe da gó gi ai prog ra mom ban a gyer me ke ket a ma gyar vi dé ki
élet sze re te té re és ha gyo má nya ink őr zé sé re meg ta ní ta ni, mert
úgy vé lem, nem kell meg ta gad nunk ma gun kat, nem ze ti iden ti -
tá sun kat ah hoz, hogy hasz nos, dol gos, be csü le tes ál lam pol gá rai
le gyünk az Eu ró pai Uni ó nak.

2002 óta va gyok a FI DESZ tag ja, a he lyi cso port ban al el nök -
ként te vé keny ke dem. A FI DESZ – KDNP kép vi se lője lölt je ként
in du lok az ön kor mány za ti vá lasz tá so kon, ha meg   tisz tel nek bi -
zal muk kal en gem és je lölt tár sa i mat, leg jobb tu dá som sze rint fo -
gom el lát ni a fel ada tot. 

KO RO NA SÁN DOR 
füg get len kép vi se lő je lölt

Tisz telt Dömsödiek! Ez úton kö szö -
nöm meg, hogy aján lá sa ik alap ján
kép vi se lő je lölt le he tek. 

Ezer szál lal kö tő döm Dömsödhöz,
itt élek 52 éve, nős, két gyer me kes csa -
lád apa va gyok. Itt dol go zom a fa lunk -
ban kör nye zet vé del mi vég zett sé gem -
ből adó dó an a kor sze rű kör nye zet és
hul la dék gaz dál ko dás te rü le tén. 1995
óta a „Még 1000 év Dömsödért”
Egye sü let Köz hasz nú Szer ve zet tag ja -

ként, ve ze tő je ként ak tí van részt ve szek köz sé günk tár sa dal mi és kul tu -
rá lis éle té ben. Min den em ber ben, le he tő ség ben a po zi tív ér té ket ke re -
sem, és erő sí tem azt, ami mind nyá jun kat össze köt, és kö zös erő vel,
össze fo gás sal új ér té ket tud te rem te ni. Így si ke rült új ha gyo má nyo kat,
prog ra mo kat lét re hoz nom egy si ke res ci vil csa pat tal, mint a Ze nés
Nyá ri Es ték, a Mi ku lás vá rás Dömsödön, a Gyer mek nap ok, Dabi Na -
pok, s egyéb kö zös sé gi ren dez vé nyek, jó té kony sá gi gyűj té sek. Ak tív
szer ve ző je va gyok kü lön bö ző te le pü lést és vál lal ko zást se gí tő, fej lesz -
tő fó ru mok nak. 2002 óta kép vi se lő ként is a fa lunk előbb re ju tá sá ért
dol go zom. Meg al kot tuk a Te le pü lés fej lesz té si Kon cep ci ót, vá zol tuk a
fej lesz té si irá nyo kat. Je len leg is több olyan nagy sze rű em ber rel dol go -
zom, akik kel kö zö sen új le he tő sé ge ket, for rá so kat ke re sünk. Tisz tá ban
va gyok a te le pü lé sünk ér té ke i vel, adott sá ga i val, prob lé má i val, de a je -
len igencsak kor lá to zott le he tő sé ge i vel is. A kö vet ke ző négy év so rán
az őszin te és nyílt pár be szé den ala pu ló, a fa lu la kó i val együtt mű -
köd ni ké pes part ner ként sze ret nék ten ni an nak ér de ké ben, hogy
Dömsöd még biz ton sá go sabb, von zóbb és fej lő dőbb te le pü lés le -
gyen. Na gyon sok le he tő sé get, esélyt rejt ma gá ban a tu riz mus, az ide -
gen for ga lom, az ah hoz kap cso ló dó szol gál ta tá sok fel len dí té se. A kü -
lön bö ző kör nye zet vé del mi és hul la dék hasz no sí tá si prog ra mok meg va -
ló sí tá sa az ezek ből adó dó új mun ka he lyek lét re ho zá sa.  Egy re több csa -
lád ke rül ne héz hely zet be, s oly kor se gít ség re szo rul, a biz tos kez det nél
is sze ret nék se gí te ni a Gye rek ház prog ram mal. Olyan kö zös sé gi te rek
lét re ho zá sát tar tom fon tos nak, ahol a csa lá dok, gye re kek s az idő sek
egy aránt jól ér zik ma gu kat, meg fe le lő egész ség ügyi és szo ci á lis hát tér
biz to sí tá sa mel lett.

Ké rem Önö ket, hogy az ed di gi mun ká mat, tel je sít mé nye met, az el -
ért kö zös ered mé nye in ket, azok üze ne tét mér le gel ve dönt se nek ok tó -
ber 3-án.

Tisz te let tel: Ko ro na Sán dor

LÁZÁR JÓZSEF
független képviselőjelölt

1944-ben Hódmezővásárhelyen születtem. 1967 óta élek Dömsödön. Pedagógus munkát 42 évig
végeztem helyben. 1998-tól képviselőként tevékenykedtem, a Népjóléti, valamint az Oktatási Bizottság
munkáját segítettem. Összegyűjtött tapasztalataimat szeretném a falunak kamatoztatni. Hittem és hiszem,
ha az ember képes a jó és a rossz között különbséget tenni, a jót fogja cselekedni. Eddig végzett munkám
bizonyíték, hogy a jobbátétel szándékával nyíltan tolmácsoltam a falu lakóinak információit, képviseltem
az érdekeit. Becsülöm a falu múltját, ismerem a jelenét, a jövőjéért önzetlen odaadással tenni szeretnék,
segíteni azon, aki maga is akar saját sorsán változtatni. Törekednék arra, hogy az idős emberek ne marad-
janak magukra gondjaikban, szeretném ha fiataljainknak is meg tudnánk teremteni azokat a

körülményeket, hogy itthon Dömsödön találják meg a kiegyensúlyozott életet. Továbbra is mindent megteszek azért, hogy tudatosít-
sam, a tisztaság, a rend nem csak pénzkérdés, legyen érdeke mindenkinek a falu rendezettsége, belső igénnyé váljon a falu békés,
nyugodt, biztonságos élete.

Megtisztelő bizalmukon is múlik, hogy e tervek valóra váljanak.
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MÁJER GÁBORNÉ
független képviselőjelölt

Be mu tat ko zás
Májer Gáborné va gyok, Bátaszéken

szü let tem. Szü le im egy sze rű mun kás
em be rek vol tak. Tas son él tem 1969-
ig, ’69 őszén jöt tem Dömsödre férj -
hez, az óta itt élek. Van két fiú gyer me -
kem és egy uno kám. Ke res ke del mi
vég zett ség gel ren del ke zem. Sze re tek
itt él ni, ér de kel a köz ség fej lő dé se, az
em be rek prob lé mái. Úgy ér zem, ten ni -
aka rá som mal hoz zá tu dok já rul ni köz -
sé günk fej lő dé sé hez és la kó kör nye ze -

tünk szeb bé té te lé hez, ezért in du lok a kép vi se lő vá lasz tá son.
Kö szö nöm bi zal mu kat és tá mo ga tá su kat.

Májer Gáborné

DR. RÓKUSFALVY SYLVIA
füg get len kép vi se lő je lölt

1956. már ci us 21-én szü let tem Bu da -
pes ten, 1974-ben a bu da pes ti Jó zsef At -
ti la Gim ná zi um ban érett sé giz tem, és
1980-ban itt a fő vá ros ban sze rez tem
dip lo mát a Sem mel we is Or vos tu do má -
nyi Egye tem Ál ta lá nos Or vo si Ka rán.
El ső ként a Szent Já nos Kór ház Köz -
pon ti Intenziv Osz tá lyán és al ta tó or vos -
ként szak vizs gáz tam, majd az ORFI II.
Gastroenterológiai Belosztályán bel gyó gyá szat ból, ké sőbb –
még a Budagyöngye Kór ház diabetológiai osz tá lyán va ló 3 évi
mun ka után – dön töt tem a há zi or vo si pá lya mel lett. 

12 éve va gyok már Dömsödön há zi or vos és 4 éve ön kor -
mány za ti kép vi se lő. Meg sze ret tem a vi dé ki éle tet és em be re -
ket, s re mé lem, én is tud tam né ha se gí te ni ne kik, akár a Nép jó -
lé ti és Te le pü lés fej lesz té si Bi zott ság  tag ja ként – akár a köz -
pon ti ügye let ben vagy hét köz nap a ren de lé sen te vé keny ked ve.
Idő köz ben gyer me ke im fel nőt tek, önál ló csa lá dot ala pí tot tak,
már két  uno ká val is meg aján dé koz tak, akik még szeb bé te szik
az éle te met.

A jö vő – kü lö nös te kin tet tel a kö zel múlt kor mány vál tás ra –
nagy bi za lom mal és vá ra ko zás sal tölt el, no ha már ren ge teg csa -
ló dás ért. Ab ban bí zom, hogy amit az el múlt 4 év ben fő ként a
sze gény ség, az az „for rás hi ány” mi att még nem tud tunk el ér ni,
azt szé pen las san még is meg va ló sít juk: A te mér dek el ap ró zott
se gély he lyett majd mun ká hoz jut hat min den em ber, s ha nem is
fé nyes jó lét, de tisz tes és biz tos meg él he tés lesz a be csü let és ki -
tar tás ered mé nye. Azt is val lom, hogy az anya gi ak nál is fon to -
sabb a lel ki kö zös ség meg tar tó ere je, hogy fi gyel jünk egy más ra,
és ne csak egy más mel lett, ha nem egy má sért  él jünk – bár ki éle -
té nek ez ad hat csak ér tel met,  és konk ré tan én ma gam ezért dol -
goz tam és fo gok to vább dol goz ni ép pen itt, eb ben a fa lu ban.

OROSZ LAJOS 
független képviselőjelölt

Egyéni gazda kisvállalkozó
Okleveles kertészmérnök

SALLAI GÁBOR
füg get len kép vi se lő je lölt

Sallai Gá bor ag rár mér nök, mér nök-köz -
gaz dász va gyok. 4 cik lu son ke resz tül,
16 évig a kép vi se lő- tes tü let tag ja, 1994.
év óta.

Ed di gi mun kám so rán leg jobb lel ki -
is me re tem sze rint igye kez tem a Gaz da -
sá gi Bi zott ság el nö ke ként se gí te ni el ső -

sor ban költ ség ve té si, pénz ügyi te rü le ten a kép vi se lő- tes tü let
em bert pró bá ló erő fe szí té se it. Kü lö nö sen az utób bi évek csök -
ke nő vagy egyes szak fel ada tok te rén a re ál ér té két meg nem tar -
tó köz pon ti for rás szű kü lés, va la mint a he lyi adók ból szár ma zó
be vé telki esés oko zott je len tős pénz ügyi fe szült sé get.

Az ön kor mány zat elő re lá tó, szi go rú pénz ügyi stra té gi á ja –
sok szor nép sze rűt len dön té sek árán – azon ban biz to sí tot ta az
ál lan dó su ló for rás hi ány el le né re Dömsöd fej lő dé sét.

Le egy sze rű sít ve a min den ko ri a kép vi se lő- tes tü let pénz ügyi
szem pont ból vett fel ada tát, túl az ön kor mány za ti ság ból fa ka dó
szá mos kö te le zett sé gén, alap ve tő en két fon tos cél ki tű zést kell
szem előtt tar ta nunk. Az egyik a min den na pos mű kö dés fe de ze -
té nek meg te rem té se, a má sik a be ru há zá sok ré vén nagy köz sé -
günk to váb bi épü lé sét, fej lő dé sét biz to sí tó kon cep ci ók meg va -
ló su lá sa.

Amen  nyi ben bi zal muk kal meg tisz tel nek, to vább ra is e ket -
tőst célt kí vá nom szol gál ni.

NAGY ZSOLT
füg get len kép vi se lő je lölt

1980-ban szü let tem Bu da pes ten,
Dömsödre 2004-ben köl töz tünk.
2005-ben vé gez tem a Bu da pes ti
Mű sza ki Egye tem Földmérőmérnö-
ki Sza kán, az óta is föld mé rő vál lal -
ko zó ként dol go zom Dömsödön. Fe -
le sé gem mel há rom gyer me kün ket
ne vel jük.

A 2006-2010-es ön kor mány za ti
cik lus ban a Te le pü lés fej lesz té si,

Kör nye zet vé del mi és Ide gen for gal mi Bi zott ság kül sős tag ja ként dol -
goz tam. A bi zott sá gi mun ka rá döb ben tett, hogy az ed di gi le he tő sé gek -
nél kép vi se lő ként töb bet le het ne ten ni te le pü lé sün kért.

Szak mám ból ere dő en el ső sor ban a kü lön bö ző mű sza ki tá jé ko zott sá -
got igény lő ügyek ér de kel nek, de emel lett fel ada tom nak ér zem te le pü -
lé sünk ne ves sze mé lyi sé gei em lé ké nek őr zé sét, a ma gyar ha gyo má -
nyok őr zé sét, a he lyi ide gen for ga lom fej lesz té si le he tő sé ge i nek fel ku -
ta tá sát, kör nye ze tünk mi nél szé le sebb kö rű vé del mét, a gyer me kek, di -
á kok kör nye zet vé de lem re ne ve lé sé nek elő se gí té sét.

Sza vaz zon Dömsöd jö vő jé ért.
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SÁRKÖZI GYULA
füg get len kép vi se lője lölt

1950. 04. 12-én születten Hartán. 1958 óta élek Dömsödön. A Csepeli Szakmunkásképző Iskolában végeztem, mint
kőműves. A szakmunkásképző után a Váci Mezőgazdasági Szakközépiskolába jártam.

39 év munkaviszony után a Budapesti Volán Zrt.-től mentem nyugdíjba, ahol 12 évet dolgoztam buszvezetőként.

Ismerem a szegények és nagycsaládosok gondjait és problémáit. Úgy gondolom, hogy ezekért az emberekért lehet és kell
tenni.
Ígérem, mindent megteszek azért, hogy a mély szegénységben, egyedül élők és idősek a lehetőségekhez képest minden
támogatást megkapjanak.

Azon leszek, hogy szavazatommal az emberek és a falu javát szolgáljam.
Független képviselőként indulok. Ehhez kérem az Önök támogatását.
Üdvözlettel: Sárközi Gyula

SZA BÓ AND REA
füg get len kép vi se lője lölt

Gyö ke re im mind két szü lői ágon eh hez a fa lu hoz köt nek. In nen el sza kad ni
so sem akar tam. Fő is ko lai ta nul má nya i mat hu mán te rü le te ken foly tat tam.
Re for má tus theologiai fő is ko lai-, majd bib lia ok ta tói dip lo mát sze rez tem. Ezt
kö ve tő en fő is ko lai könyv tár-, majd könyv tár-in for ma ti kai sza kot vé gez tem.
Hi va tá som a dömsödi könyv tár hoz köt, több mint 20 éve. Közalkalmazotti
„éle tem” bi zo nyos vé del met biz to sí tó szfé rá já ból  ki zök ken tett négy év vel
ez előtt csa lá di éle tünk vá rat lan vál to zá sa. Rám ma radt egy nem iga zán nő i -
es, fél kész vál lal ko zás, amely egy má sik élet mun ká já nak ered mé nye volt,
ame lyet sze ret tem vol na meg tar ta ni. A vál lal ko zás hoz to váb bi szak mai ta -
nul má nyo kat foly tat tam: ke res ke dő-vál lal ko zó, hul la dékgyűj tő és te le pü lé si
hul la dékke ze lői vég zett sé ge ket sze rez tem.

Az el múlt négy év alatt ta nul tam meg, mit je lent dol goz ni. Mun kát vé gez -
ni ab ban az értelemben: te rem te ni, lét re hoz ni, küz de ni. Küz de ni re mény te -
len ség ben, küz de ni nem egyen lő fel té te lek kel.

Az or szág gaz da sá gi mély re pü lé se sok ko ló ha tás sal volt az ipar ra,
mezőgazdaságra. A vál lal ko zá sok tö me ges pusz tu lá sa an nak a bá zis nak az
ös  sze om lá sát je len tet te, amely eb ben az or szág ban min dig is biz to sí tot ta az
ala po kat. To váb bi sú lyos kö vet kez mé nyek kel súj tott le a drasz ti kus mé re tű
munkanélküliség, amely a sta tisz ti kák sze rint Dömsödön a leg ma ga sabb a
kör nye ző te le pü lé sek kö zött. Má ra el fogy tak a ma gyar ipa ro sok. Ügy nö kök
és mar ke ting menedzserek or szá ga let tünk, akik en ge del mes fo gyasz tó vá
bu tí ta nak min ket. 

Az em be rek alap ve tő ké pes sé gük, a mun ka bir to ká ban te he tet le nül ver -
gőd nek, mert mun ká juk ra nincs szük ség. Ha a mun kád ra nincs szük ség, ak -
kor rád ma gad ra sincs! 

Ma ott tar tunk, hogy jó kva li tá sú és szak mai ké pes sé gek kel ren del ke ző
em be rek nek csak  ut cán tu dunk mun kát ad ni. Olya nok nak, akik nek eszter-
gapad vagy gya lu gép mel lett len ne a he lyük. 

Nincs jól ez így.
Most a gaz da ság épí té sét vár juk, le he tő sé get a mun ká hoz, utat a csa lá dok

biz ton sá ga fe lé. A fa lu for du la tot vár. A köz pon ti fi nan szí ro zást egy re szű -
kebb re szab ták, a fel adat ren de ket nö vel ték. A drasz ti kus meg vo ná sok, a ter -
ve zett be vé te lek hi á nya már-már tart ha tat lan ná te szi az ön kor mány zat hely -
ze tét, de leg alább is rend kí vül ne héz zé. Na gyon ko moly pén ze ket köl tünk se -
gé lye zés re, ugyan ak kor az adó fi ze té si mo rál mu ta tói mes  sze alulma rad nak a
várt nál.

De va jon vár ha tunk-e adó fi ze tést, ha el ves  szük a mun kát???? Ha a lét -
fenn tar tás a tét?

Vál to zás ra van szük ség. Gyors és min dent át ha tó kon cep ci ók ra, amely a
nem zet gaz da ság ra épít, a ma gyar ipa ro sok és gaz dák mun ká já ra, amely nem
tart min ket fe les le ges sze rep lők nek sa ját ha zánk ban, nem lök az árok szé lé -
re. Ezt a koc kát az or szág ve ze tői ké pe sek meg for dí ta ni. Utá na fo gunk tud ni
moz dul ni mi is.

Dömsödnek meg kell ma rad nia an nak,
ami min dig is volt: ér ték őr ző kis fa lu. Mi,
akik sze re tünk itt él ni, te he tünk hoz zá, nem
ke ve set. Ezt a fa lut csak együtt tud juk épí te ni:
a hivatalok, intézmények, ci vil szer ve ze tek,
egy há zak és a fa lu polgárai. Nem sza bad hag-
y ni, hogy az el len sé ges ke dés, a má sik el ta po -
sá sa le gyen a cél. Min den ilyen irá nyú fo lya -
mat a rom lás irá nyá ba visz.

A fa lu la kó i nak éle tét sú lyo san ne he zí ti a
rom ló köz biz ton ság. Mint ha ered mény te len
har cot vív nánk ezen a te rü le ten. Szük sé ges len ne a fo lya mat meg ál lí tá sa,
mert fé lő, ha hi va tá sos in téz ke dé sek nek nincs elég fo ga nat ja, el jö het majd az
idő, ami kor az em be rek majd ma guk akar nak ren det ten ni. Re mél jük, meg -
szü le tik a meg fe le lő tör vé nyi hát tér,  kö vet ke ze te sebb  jog al kal ma zás,  amely
biz to sí ta ni fog ja az in téz ke dők mun ká já nak ered mé nyét, s így ők is ér tel mét
lát ják majd  a to váb bi küz de lem nek a bű nö zés el len. 

Köz sé günk ben szá mot te vő ci gány ki sebb ség él. Ők sa já tos élet for má juk
mi att előbb ke rül tek eg zisz ten ci á lis ve sze de lem be, mint a több sé gi ma gya -
rok. Ugyan ak kor még is ők azok, akik kel ed dig még nem si ke rült meg ér tet ni:
sa ját erő fe szí té sek nél kül, ké nyel mes vá ra ko zás sal min dig más hon nan  vár ni
a se gít sé get, nem le het.

Ha tal mas ki hí vás lesz a le en dő ki sebb sé gi ön kor mány zat nak, hogy visz  -
sza ve zes se választói tu da tá ba a mun ka fon tos sá gát, a tu da tos csa lád ter ve zés
és  -fenn tar tás fo gal mát, má sok  tu laj do ná nak tisz te let ben tar tá sát.

A szo ci á lis há ló egy re terebélyesebb, már nem csak a te le pü lés ki sebb sé gi
csa lád ja i ból ke rül nek ki a baj baju tot tak. So kan má sok is se gít ség re szo rul -
nak.

Lesz még ten ni va ló az if jú ság vé del me te kin te té ben is. Mi köz ben ok ta tá si
kon cep ci ó kon, is ko la vá lasz tá so kon vi tat ko zunk, las san és ész re vét le nül
belopózik fi a tal ja ink éle té be a drog és az al ko hol. Ezek meg szer zé se masz  -
szív bű nö zést in du kál a ti zen éve sek kö ré ben. Na gyon pon to san kell lát ni,
hogy a fo lya ma tot meg sza kí ta ni nem a vég ső, ha nem a kez dő pont nál le het.
Itt ko moly fe le lős sé ge van a szü lők nek, a pe da gó gu sok nak, az egy há zak nak
és a fa lu köz vé le mény ének, amely erős nyo mást tud gya ko rol ni. Akit nem
si ke rül jó út ra te rel ni, vesz tes fel nőtt lesz.

Vis  sza kell hoz ni a csa lád be csü le tét, ere jét. Sze mé lyes éle tem ben ne kem
is két fi am je len ti azt az erőt, ami to vább ösz tö nöz. Mind ket ten a kunszent-
miklósi re for má tus gim ná zi um ta nu lói.

Az el múlt vá lasz tá sok al kal má val a fa lu pol gá ra i tól bi zal mat kap tam ar ra,
hogy meg győ ző dé sem sze rint a le he tő leg job ban kép vi sel jem ér de ke i ket. 

Kép vi se lő nek len ni meg tisz tel te tés, ki hí vás. Bi zal mat ad nak, mun kát vár -
nak: egye nes be szé det, ki ál lást.

A  fen ti ek ben rö vi den ös  sze fog lal tam né hány gon do la tot, amely en gem
ve zé rel. Az elő ző négy év re meg elő le ge zett bi zal mat kö szö nöm, most pe dig
azok sza va za tát vá rom, akik a hoz zám ha son ló szel le mi ség ben gon dol kod -
nak a fa lu sor sá ról.
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TARR ISTVÁN
Magyar Szocialista Párt

Tisz telt DÖMSÖDI-DABI la kó tár sa im!

Rö vi den sze ret nék be mu tat koz ni azok -
nak a la ko sok nak, akik eset leg nem is mer -
né nek. Tarr Ist ván va gyok, 1954-ben szü let -
tem Dömsödön, az óta is itt élek és te vé -
keny ke dem. 

Nős va gyok, 3 fi am van: Ist ván, Ta más
és Pé ter. Ta más fi am 2009-ben nő sült, fe le -
sé ge Sipos Zsu zsa.

Kö zép fo kú vég zett sé gem van, Dömsödön a Dovit Kft.-nél dol go -
zom.

Min dig is szív ügyem nek te kin tet tem te le pü lé sünk fej lő dé sét, ami kor
csak le he tő sé gem volt rá, se gí tet tem te le pü lé sünk fej lő dé sé nek elő moz -
dí tá sát.

Köz éle ti te vé keny sé gem:
Az Irin gó Szín ját szó Kör tag ja va gyok, és re mé lem, sok dömsödi la -

kos nak sze rez tünk kel le mes per ce ket az elő adá sa ink kal.
A Még 1000 év Dömsödért Egye sü let mun ká já ban is te vé ke nyen

részt ve szek.
A Ma gyar Szo ci a lis ta Párt nak meg ala ku lá sa óta tag ja va gyok. Párt -

tag ként is min dig azon dol goz tam, hogy te le pü lé sünk fej lő dé sét mi nél
job ban tud jam se gí te ni.

Ké rem Önö ket, sza va za ta ik kal tá mo gas sa nak en gem és azo kat a
DÖMSÖDI-DABI kép vi se lője löl te ket, akik kel ös  sze fog va a kö zös cé l -
ért, Dömsöd fej lő dé sé ért, együtt sze ret nénk dol goz ni.

Sza va za ta i kat elő re is kö szö nöm,
Tarr Ist ván

ZÁVORY ZSOLT
füg get len kép vi se lő je lölt

Závory Zsolt, 63 éves nyug dí jas va gyok. Éle -
tem fo lya mán sem mi lyen párt nak nem vol -
tam tag ja, és je len leg sem va gyok, füg get len
je lölt ként in du lok az ön kor mány za ti kép vi se -
lő vá lasz tá son.
A Dömsödön mű kö dő 75 éves NEPTUN
Hor gász Egye sü let nek 1953 óta va gyok tag -
ja, je len leg el nö ke. Ezen kí vül az Üdü lő Bi -

zott ság el nö ke va gyok har minc éve, va la mint a Derkovits Ala pít vány
ku ra tó ri u má nak tag ja ti zen két éve.
Har minc öt éve van házam a Naposparton, és az óta élet vi tel sze rű en itt
élek.
Har minc évig vol tam mi nő sí tett él spor to ló, ma gyar vá lo ga tott és sok -
szo ros ma gyar baj nok va gyok.
Szen ve dé lyem a ter mé szet sze re te te és a hor gász sport, ezért is kö tő -
döm Dömsödhöz és a Rác ke vei Du na-ág hoz.
Kép vi se lői je lö lé se met azért kez de mé nyez tem, mert az üdü lő tu laj do -
no sok és Dömsöd te le pü lés hor gá szai nyo mást gya ko rol tak rám, hogy
ez a ha tal mas par ti sáv vég re – elő ször – kép vi sel ve le gyen az ön kor -
mány zat tes tü le ti ülé se in.
Meg vá lasz tá som ese tén min den hó nap ban tar tok két fo ga dó na pot a
dömsödi hor gász ta nyán kon (Neptun iro da). Ké ré se i ket, pa na sza i kat a
pol gár mes ter és a tes tü let elé fo gom tár ni, és szor gal maz ni fo gom a
gon dok po zi tív el bí rá lá sát.
Bi zal mun kat elő re is meg kö szön ve tisztelettel és sport tár si üd vöz let tel:

Závory Zsolt

VAR SÁ NYI AN TAL
füg get len képviselője lölt

Ma gam ról: Var sá nyi An tal va gyok,
55 éves. Szü le té sem óta Dömsödön
élek. An na má ria lá nyom fő is ko lás.
Vég zett sé ge im: me cha ni kai mű sze -
rész szak ma után gé pész üzem mér -
nök, majd mű sza ki ta nár dip lo mát
sze rez tem. 23 évi ta ní tás után je len -
leg a he lyi köz ség gaz dál ko dás kar -
ban tar tó cso port ját irá nyí tom, és a
köz mun ka  prog ram ban dol go zók
mun  ká já nak szer ve zé sét vál lal tam
ma gam ra.

1994 óta ve szek részt az ön kor mány zat mun ká já ban. Nyolc
évig kül sős bi zott sá gi tag ként, 2002 óta kép vi se lő ként. 2006
óta al pol gár mes ter ként igyek szem szol gál ni köz sé gün ket a vá -
lasz tók bi zal má ból.

El kép ze lé se im: – a kö vet ke ző cik lus ele jén el ső sor ban a mű -
kö dés ja ví tá sát tá mo gat nám.

Ezen be lül a köz biz ton ság, az utak, az ivó vízhá ló zat és víz to -
rony, az is ko la épü le tek ja ví tá sát tar tom a leg fon to sabb nak.
Ezek re a cé lok ra több költ ség ve té si for rás és pá lyá za tok ál tal
meg sze rez he tő pénz esz kö zök fel hasz ná lá sát tá mo ga tom. Ki -
emelt fon tos sá gú ezek kö zött a köz biz ton ság.

Foly ta tan dó nak tar tom a test vérte le pü lé si kap cso la to kat. Te -
vé keny részt vál lal nék e kap cso la tok több tar ta lom mal va ló
meg töl té sé ben.

A biz ton sá gos egész ség ügyi el lá tás hí ve va gyok. Igye kez tem
min dent meg ten ni a há rom fel nőtt kör zet meg tar tá sá ért. A jö -
vő ben tá mo ga tom az egész ség ügy fi nan szí ro zá sá nak ja ví tá sát.
A biz ton sá gos or vo si ügye let fenn tar tá sá ra tö rek szem.

Az ok ta tás to vább ra is szív ügyem. Sze ret ném meg te rem te ni
a leg jobb tech ni kai és sze mé lyi fel té te le ket gyer me ke ink ok ta -
tá sá hoz. A ki ala ku ló ban lé vő kor mány za ti ok ta tá si el kép ze lé -
sek kel egyet ér tek. A min den na pos test ne ve lést is ko lánk már ré -
gen be ve zet te, és az ön kor mány zat vál lal ta en nek fi nan szí ro zá -
sát. Er re büsz kék le he tünk. A sport na gyobb tá mo ga tá sát to -
vább ra is fon tos nak tar tom.

Te le pü lé sün kön nagy a mun ka nél kü li ség, ala cso nyak a jö ve -
del mek, ros  szak a gaz da sá gi mu ta tók. Vé le mé nyem sze rint a
gaz da ság fej lő dé se nem az ön kor mány zat tól függ, de a le he tő -
sé gek meg te rem té sé ben so kat te het a kép vi se lő-tes tü let is.
Ezek: a be fek te tők el kép ze lé se i nek tá mo ga tá sa, a le te le pe dés
se gí té se, a mű kö dő vál lal ko zá sok ese té ben a meg fe le lő pil la -
nat ban az ipar űzé si adó csök ken té se.

Tá mo gat tam és tá mo ga tom Bencze Ist ván pol gár mes ter úr
mun ká ját és új ra vá lasz tá sát.

Ezen cé lok meg va ló sí tá sá hoz, to vábbvi te lé hez ké rem az
önök sza va za tát ok tó ber 3-án.
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ZILLING CHRISTIAN
füg get len képviselője lölt

Tisz telt Dömsödi Vá lasz tó pol gár ok!

Zilling Christian va gyok, 31 éves,
nős, egy 5 éves kis lány édes ap ja. 

Az ál ta lá nos is ko lát a vaj da sá gi Zen-
tán és Bé kés csa bán vé gez tem, ahol a
gim ná zi u mi érett sé git is sze rez tem. 

Fel ső fo kú ta nul má nya i mat a Bu da pes ti Gaz da sá gi Fő is ko la Ke -
res ke del mi, Vendéglátóipari és Ide gen for gal mi Sza kán vé gez tem,
szál lo da és ide gen for gal mi köz gaz dász ként, né met nyel ven. Szak -
mai gya kor la to mat szál lo dá ban töl töt tem (Dorint Ho tel, Sindefin-
gen).

Mi a latt ta nul má nya i mat vé gez tem, több nyá ron át dol goz tam Né -
met or szág ban, a Mer ce des gyár ban sza lag mun kás ként. 

2003-2006 kö zött ke res ke del mi as  szisz tens ként dol goz tam. 

Je len leg Bu da pes ten dol go zom, egy épí tő ipa ri cég nél va gyok ér -
té ke sí té si ve ze tő.

2000-ben költözem Szigetszentmiklósra, majd fe le sé gem, Or szág
Ka ta lin ré vén Dömsödön te le ped tünk le. 

Kez det től fog va meg sze ret tem ezt a han gu la tos, Du na-par ti te le -
pü lést, az itt élő em be re ket, akik ba rát sá go sak, kön  nyen be fo gad tak,
így gya kor la ti lag 9 éve te kin tem iga zi ott ho nom nak Dömsödöt. 

Több éve ak tív tag ja va gyok a he lyi pol gár őr ség nek, rend sze re sen
részt ve szek a he lyi autocross ver se nye ken se gí tő ként. Vol tam tol -
mács, és le he tő sé gem sze rint részt vet tem  je len tő sebb dömsödi ren -
dez vé nye ken ak tív se gí tő ként is.

Dömsödi la kos ként ta pasz ta lom köz sé günk na pi gond ja it, saj nos
tu dom, mi a mun ka nél kü li ség, és ez mi vel jár (fe le sé gem kö zel 20

éves egész ség ügyi mun ka vi szony után je len leg ál lás ke re ső), is me -
rem a be já rás hát rá nya it, ne héz sé ge it. 

A pol gár őr ség ré vén meg ta pasz tal tam az  itt ural ko dó bi zony ta -
lan sá got. Hi á nyo lom az em be rek ak tív rész vé tel ét sa ját, biz ton sá gos
kör nye ze tük meg te rem té sé ben, gon do lok itt az egy más ra va ló oda -
fi gye lés re. Leg fon to sabb a gye re kek szem lé let vál tá sa és ezen ke -
resz tül a csa lá do ké, va la mint kü lö nös oda fi gye lést igé nyel az egye -
dül élő és idő sebb kor osz tály.

Tu dom, hogy új ra és új ra szó ba ke rül: én fon tos nak tar tom az ál -
lan dó or vo si ügye let hely ben tör té nő meg ol dá sát.

Mint ide gen for gal mi vég zett sé gű szak em ber, fel is mer ve Dömsöd
adott sá ga it és ezek ki hasz ná lat lan sá gát – no és az eb ben rej lő le he tő -
sé ge ket –, fi gyel met for dí ta nék a meg lé vő szál lás he lyek kor sze rű sí -
té sé re, ál lan dó prog ra mok meg szer ve zé sé re. Sze ret ném fel ku tat ni
azon pá lyá za to kat, me lyek se gít sé get nyúj ta nak ezek meg va ló sí tá -
sá ban, hogy ez zel fel len dít hes sük te le pü lé sünk gaz da sá gát. Sok kal
töb bet kel le ne ten ni azért, hogy mi nél töb ben meg is mer jék te le pü lé -
sün ket.  

Amit Dömsödön iga zán hi á nyo lok, az az összefogás. Egy olyan
te le pü lé sen, ahol en  nyi, a la kó he lyé ért szív ből, iga zán ten ni aka ró
em ber él, te le jó öt let tel, nem len ne sza bad hol mi sze mé lyes konf lik -
tu sok mi att gá tol ni egy mást! Fon tos nak tar tom a komp ro mis  szum -
kész sé get. 

A he lyi kez de mé nye zé se ket, új don sá go kat szí ve sen meg hall gat -
nám és tá mo gat nám, igye kez nék meg ke res ni és meg ra gad ni min den
olyan le he tő sé get, me lyek se gí te né nek a ki vi te le zés ben.

Ígé rem, ha bi zal mat sza vaz nak ne kem, tu dá som leg ja vát ad va
igyek szem min den hoz zám for du ló dömsödi la kos nak a le he tő sé ge -
im hez mért leg több se gít sé get meg ad ni, így Dömsöd ja vát szol gál ni.

ÜD VÖZ LET TEL:

füg get len kép vi se lő je lölt

ZSIBA SÁNDORNÉ
füg get len képviselője lölt

Üdvözlet Mindenkinek!

Zsi ba Sándorné va gyok. 3 fel nőtt lá nyom és 4 kis uno kám van. 1997 óta egyé ni vál lal ko zó ként köny -
ve lő ként dol go zom. Ez ál tal ke rül tem kap cso lat ba a vál lal ko zók kal és szem be sül tem a min den na pos
prob lé má ik kal, de nem csak a vál lal ko zá suk kal kap cso lat ban, ha nem a min den nap ja ik gond ja i val is. A
vál lal ko zá sok meg erő sö dé sé nek az ered mé nye ként ja vul az em be rek anya gi hely ze te, ami az or szág
meg erő sö dé sé hez ve zet, és ez ki hat min den nap ja ink ra. Igyek szem az ügy fe le i met ös  sze hoz ni egy más sal,
ez ál tal is a he lyi fog lal koz ta tást elő se gí te ni. Min den ko ri cé lom a bé kés egy más  mellett élés elő se gí té se. Kö zös sé gi ös  sze fo gás nél kül
ne héz előbrejutni. Nem a párt po li ti kai cé lok kel le nek hogy meg ha tá roz zák egy köz ség éle tét, ha nem a ben ne élő em be rek. 

Ezért is ve szek te vé ke nyen részt a ci vil szer ve ze tek éle té ben, így se gít ve az át lag em be rek min den nap ja i ban. Ed di gi köz re mű kö dé -
sem ered mé nye ként köny vel he tek el: ado mány gyűj té si ak ci ót, dön tés előtt ál ló ját szó té ri pá lyá za tot, el bí rá lás alatt ál ló gye rek ház
prog ra mot.

Sze ret nék na gyobb rá lá tást a dön tés ho zás ra, és ak tí van be fo lyá sol ni a min den nap ja in kat érin tő dol gok meg va ló sí tá si me ne tét. 

Tu dom, hogy Dömsödön van nak még ki hasz ná lat lan le he tő sé gek, me lyek nem csak pénz zel old ha tók meg, ha nem szem lé let vál tás
is kell hoz zá.
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BO ROS JÁ NOS
„LUNGO DROM” Or szá gos Ci gány 
Ér dek vé del mi és Pol gá ri Szö vet ség

Bo ros Já nos va gyok, szül.: 1981. 06. 29. Bu da -
pest. Ál lan dó lak cí mem: Dömsöd, Véd gát sor 2.
2344. Ta nul má nya i mat be fe jez ve kő mű ves let tem.
Éve kig dol goz tam eb ben a mun ka kör ben, ké sőbb
asz falt útépítésnél, ahol sok hasz nos ta pasz ta la tot

sze rez tem. Ta valy saj nos vis  sza kel lett ad nom a vál lal ko zá so mat mint
kő mű ves, mert anya gi okok mi att nem tud tam mű köd tet ni nye re sé ge -
sen. Ál ta lá ban al kal mi mun kák ból élek. Van há rom gyer me kem, kik -
nek a jö vő je mint min den szü lő nek na gyon fon tos. Töb bek közt ezért is
in dul tam ezen a vá lasz tá son. Cé lom, hogy a he lyi ala pít vá nyok se gít sé -
gé vel, tá mo ga tá sá val, az em be rek mun ka le he tő sé get kap ja nak, a gye -
re kek élménydús prog ra mo kon ve hes se nek részt, és a köz biz ton ság
fenn tar tá sa, mely mind an  nyi unk nak fon tos.

Bo ros Já nos

Cigány kisebbségi önkormányzati képviselõjelöltek

MEGHÍVÓ
A Petőfi Emlékmúzeum tisztelettel és

szeretettel hívja és várja a kedves érdeklődőket a
sző lő művelés, szüretelés, borkészítés eszközeit
bemutató időszaki kiállítására!

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

vagy a 06-20-253-2589 (Vass Ilona) telefonszámokon.

RUPA ATTILA
„LUNGO DROM” Or szá gos Ci gány Ér dek -

vé del mi és Pol gá ri Szö vet ség
Én Rupa At ti la szü let tem 1973. ok tó ber ben. Csa lá -
dom: 3 gyer me kem van, akik kö zül 1 fi am, 1 lá nyom
szak kö zép is ko lá ba jár, a leg ki sebb 3. osz tá lyos.

Már húsz éve dol go zom, fi zi kai mun kát, dol goz tam a Samsungnál, a
Hampaszt Elekt ro ni kai Kft., Cse pel Au tó gyár, Cse pel Vas- és Fém-
művek. Bün tet len elő é le tű va gyok, rend őr ség gel ös  sze tű zés be nem ke -
rül tem. Sze ret ném, hogy ta nul ja nak a ro mák és hogy fel zár kóz ta tást,
de eh hez kül ső erő is kel le ne, pl. szo ci o ló gus, pszi cho ló gus, egész ség -
ügyi ápo ló, pl. aki el mond ja a hi gi é nia alap ja it, a gye rek gon do zást és
egy ben fel vi lá go sí tást ad ja nak a ro mák nak. Én azt hi szem, hogy se gít -
ség gel, ha tá sos em be rek kel és idő vel eze ket el le het ne ér ni. Én sze mély
sze rint bí zom ab ban, hogy az it te ni ro mák ha len ne aki meghallgassa
őket és ha érez nék, hogy nin cse nek ki kö zö sít ve, ak kor Dömsödből pár
év múl va „Bez zeg fa lu” len ne. Én min den erőm mel, ké pes sé gem mel
azon le szek, hogy ezt vég be vi gyem.

LA KA TOS MÁ TYÁS
„LUNGO DROM” Or szá gos Ci gány 
Ér dek vé del mi és Pol gá ri Szö vet ség

La ka tos Má tyás va gyok. 52 éves, 5 gyer me kes
apa va gyok, 32 éve élek együtt fe le sé gem mel.

Je len leg is a ci gány ön kor mány zat kép vi se lő je
va gyok, és a to váb bi évek ben is sze ret ném a ci -
gány kul tú rát és ha gyo má nya it fenn tar ta ni és

meg őriz ni. Ro mák be is ko lá zá si, to vább ta nu lá si le he tő sé gét sze ret ném
tá mo gat ni. To váb bá sze ret nék ro ma és nem ro ma prog ra mo kat szer -
vez ni. A leg fon to sabb nak tar tom, hogy a ro ma és nem ro ma gye re kek
együtt élé sét és kap cso la tát is ko lán be lül és is ko lán kí vül ja vu lá sát sze -
ret ném, a hát rá nyos ro ma és nem ro mák tá mo ga tá sát. Élel mi szer cso -
mag gal, Mi ku lás-bál prog ram mal és ado má nyok kal tá mo gat ni.

LINGURAR GYÖRGY
„LUNGO DROM” Or szá gos Ci gány Ér dek vé del mi és

Pol gá ri Szö vet ség
Szü let tem 1973-ban Ro má ni á ban, Alesden él tem és ott vé gez tem el

a 10 osz tályt, de saj nos to vább ta nul ni nem tud tam, mert az élet fin to ra -
ként 1989-ben a jobb élet re mé nyé ben Ma gyar or szág ra köl töz tem szü -
le im mel és 4 test vé rem mel. 1994-ben ma gyar ál lam pol gár let tem, és
ez zel egy idő ben megismertem fe le sé gem, aki dömsödi szü le té sű, és
szü le tett két gyer me künk. Az óta is me rem Dömsödöt és az itt élő em be -
re ket.

Szá mom ra, „szá munk ra” fon tos nak tar tom azt, hogy az új ge ne rá -
ció, a gyer me ke ink ta nul ja nak, to vább ta nul ja nak, szak mát vagy szak -
má kat ta nul ja nak meg, mert eb ben lá tom a le he tő sé get a jobb élet re.
Sze ret ném ha pá lyá za tok el nye ré sé vel se gít het nénk gyer me ke ink ok ta -
tá sát, spor to lá sát, kul tu rá lis kép zé sét, ta ní tá sát.

Úgy gon do lom, hogy a mai na gyon ne he zen el vi sel he tő gaz da sá gi
hely zet ben egy re több csa lád nak okoz gon dot a meg él he tés és az, hogy
gyer me ke ink nek biz tos hát te ret nyújt sunk ezek ben a fel ada tok ban. A
köz biz ton ság is egy ké nyes prob lé ma, hi szen nem ze ti ség től füg get le -
nül sze ret nénk nyu god tan él ni, ezen sze ret nénk meg pró bál ni se gí te ni
akár a so kat em le ge tett ki sebb sé gi pol gár őr ség lét re ho zá sá val. 2010.
ok tó ber 3-án sza vaz zon a „LUNGO DROM” ki sebb sé gi ön kor mány -
zat je lölt je i re.

Lingurar György

PROG RA MOK AZ OMK-BAN
SZÜRETI MULATSÁG

Szeptember 25-én szombaton kerül megren-
dezésre. A felvonulás 14 órakor kezdődik, majd
ezt követően a bál, 19 órakor. A részletes prog -
ramról plakátokon és szórólapokon értesülhet-

nek az érdeklődők. Mindenkit szeretettel várunk!

ÁL LAN DÓ PROG RA MOK
Döm söd múlt já ból ál lan dó hely tör té ne ti ki ál lí tás a könyv tár ban
Ko vács Lász ló ta ní tó úr gyűj te mé nyé ből.
Nyit va tar tás a könyv tá ri nyit va tar tá si rend sze rint.
ENER GIA TOR NA
Az egész sé ges élet mód je gyé ben, szerdán ként 19.00 órá tól.
Ve ze ti: Oprea Arthúr Mi hály.
SZÍN JÁT SZÓ KÖR
Kedden ként az Irin gó Szín ját szó Kör pró bái 18.00 óra kor.
KI ÁL LÍ TÁS
Óvo dá sok és is ko lá sok al ko tá sa i nak be mu ta tó ja az OMK elő te ré ben.
FEL HÍ VÁS KI ÁL LÍ TÁS RA
Ipa ro sok, vál lal ko zók te vé keny sé gét be mu ta tó ki ál lí tás ra hí vunk
min den vál lal ko zó ked vű be mu tat ko zót.
BANYA KLUB
Kéthetente hétfőnként 18.00-tól.



XX.  évfolyam  9.  szám 29

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy
Dömsöd nagyközségben 

2010. 09. 22-tõl 2010. 10. 07. 12 óráig

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

A VIZSGÁLAT IDEJE NAPONTA:
Hétfőn: 12-18 óráig
Kedden: 8-14 óráig

Szerdán: 12-18 óráig
Csütörtökön: 8-14 óráig

Pénteken: 8-14 óráig

A TÜDŐSZŰRÉS HELYE:
OMK Béke tér 2.

A tüdőszűrés ajánlott.

PANASZ NÉLKÜL IS LEHET BETEG.

A vizsgálat alkalmas a tüdőbetegségek időbeni 
felismerésére.

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

hozza magával!

KEDVES DÖMSÖDIEK!
Augusztus 1-jétől az ING Biztosító Zrt.                      

szolgáltatásaival állok az ÖNÖK rendelkezésére:

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

AZ ÖNÖK KÉPVISELŐJE

Tóthné Ispán Ilona
Dömsöd, Pósa Lajos utca 3

Tel.: 06-20-56-300-87

Ami kor e so ro kat írom – au gusz tus 20-án – na gyon kel le mes az idő, süt a
nap, nincs nagy me leg, iga zi nyá ri idő van. Éle tem so rán már sok min dent
meg él tem, mi vel már túl va gyok a het ven éven, de ilyen szél ső sé ges idő já -
rá sú esz ten dő re nem em lék szem. So kat ol vas ha tunk, hall ha tunk, lát ha tunk
az új sá gok ban, rá di ó ban, te le ví zi ó ban a klí ma vál to zás ról, hogy fel me leg -
szik az idő já rás és nagy vál to zá sok kö vet kez nek be. Én nem va gyok e té ma
szak ér tő je, csak azt tu dom és ta pasz ta lom, hogy több vál to zás kö vet ke zett
be az el múlt negy ven-öt ven esz ten dő ben, mint előt te száz évek ben.

Az el múlt év ti ze dek ben olyan fej lő dé sen ment ke resz tül az elekt ro me -
cha ni ka, a mik ro elekt ro ni ka, amit mi a gye rek ko runk ban, ez előtt hat van-
het ven év vel el se kép zel tünk. Cso dá la tos dol gok tör tén nek, az em ber a
vi lág űr ben, a Hol don jár, olyan esz kö zö ket, be ren de zé se ket gyárt és hasz -
nál, ami vel meg szűn nek a tá vol sá gok.

No de ezek után tér jünk vis  sza a me ző gaz da sá gi té má ra. Az el múlt
évek írá sa i ban so kat fog lal koz tam az idő já rás sal, ami ta lán már unal mas -
nak tű nik, de most is el kell mon da ni, hogy az idei esz ten dő az ed di gi szél -
ső sé gek re is rá te tő zött. Az elő ző év – a 2009-es – aszá lyos volt, most a
2010-es év meg a sok eső, a jég ve ré sek, a vi ha rok, a bel víz, az ár víz, a ter -
mé sze ti csa pá sok esz ten dő je ként ke rül be a tör té ne lem be, saj nos. En nek a
szél ső sé ges idő já rás nak sze rin tem rész ben az em be ri be avat ko zás is oko -
zó ja. A he gyek ben a nagy mér té kű fa ki vá gá sok, er dő ir tás ok is okoz zák,
hogy le zú dul a csa pa dék és so ha nem lá tott ár vi ze ket okoz.

Ha a ha tárt jár juk, meg ál la pít hat juk, hogy a gyo mok, fő ként a par lag fű
nagy te rü le te ket el lep. Sok he lyen hi á ba al kal maz zuk a na gyon drá ga
gyom ir tó sze re ket, nem tud juk gyom men te sen tar ta ni a te rü le te ket. Sok

az el ha nya golt, gaz dát lan, mű ve let len te rü let, fő ként a fa lu szé lén, a tó ker -
tek, szi ge tek ré szen. Azt már tu do má sul kell ven nünk, hogy nem tér he -
tünk vis  sza a ké zi ka pá hoz, ka szá hoz, de va la mi meg ol dást még is ta lál ni
kel le ne, hogy ne lep jen el min dent a gyom.

A nyá ri bő sé ges csa pa dék le he tő vé te szi, hogy most szep tem ber ben
már az őszi ve té sű ka lá szos ga bo nák alá a ve tő ágyat el ké szít sük, hogy
kel lő en be érett ta laj ba vet hes sünk. Az idei ga bo na ter més bi zony el ma radt
a vá ra ko zás tól, a bel víz is je len tős te rü le te ket ká ro sí tott, és há la Is ten nek a
dömsödi ha tá rt el ke rül te a jég vi har. A gyen gébb ter més és a nö vek vő költ -
sé gek mi att a gaz dál ko dók je len tős ré sze pénz ügyi gon dok kal küzd, és
na gyon jó vol na ha a föld ala pú, te rü let ala pú tá mo ga tást mi e lőbb meg kap -
nák a gaz dák, ami re úgy hír lik, hogy van re mény, mert enélkül bi zony ko -
moly vesz te ség gel le het szá mol ni a ka lá szos ga bo na-ter me lők nek.

Az őszi be ta ka rí tá sú ka pás nö vé nyek ter més ki lá tá sai is na gyon vál to zó
ké pet mu tat nak, van nak jól fej lett, jó ter mést ígé rő ku ko ri ca- és nap ra for -
gó táb lák, de a bel víz mi att bi zony van nak gyen ge, gyo mos táb lák, ame -
lyek bi zony gyen ge ter mést ígér nek. A szá las ta kar mány ok, a lu cer na el ső,
má so dik nö ve dé ke, szé ná ja a sok eső mi att nagy részt tönk re ment, most
meg az utol só ka szá lást igye kez zünk jó idő ben be ta ka rí ta ni, hogy a té li
hó na pok ra a jó szá gok nak biz to sí ta ni tud juk a jó mi nő sé gű ta kar mányt.

Az idei év ben a na gyon csa pa dé kos ta vasz és nyár mi att a kony ha ker tet
nem kel lett ön töz ni, sőt a sok eső és a pá rás, me leg idő já rás ked ve zett a
gom ba be teg sé gek nek, és emi att je len tős ter més ki esés is ke let ke zett. A
leg na gyobb mér ték ben a sző lőt ká ro sí tot ta a gom ba- és ví rus be teg ség, és
bi zony gyen gébb sző lő ter més re szá mít ha tunk.

A bur go nyát, hagy mát már be ta ka rí tot tuk, de az üre sen lé vő te rü le te ket ne
hagy juk el gyo mo sod ni, ha nem ro tá ci ós ka pá val mű vel jük meg a te rü le tet. A
fen ti e ken túl is sok te en dő van most is a kis kert ben, nem so ká ra itt lesz az ide -
je az őszi szer ves trá gyá zás nak és az őszi mély szán tás nak, il let ve a kis kert ben
az ásás nak. Min den mun ká hoz jó erőt és egész sé get, szép őszi időt kí vá nok.

Ös  sze ál lí tot ta: Tóth Ist ván Dömsöd, Ha la dás u. 1.

MEZÕGAZDASÁGI HÍREK
2010. szeptember hó

Ko ra őszi mun kák a szántóföldön és a kis ker t ben
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Uni ós for rás ból már
35 Biz tos Kez det Gye -
rek ház mű kö dik or -
szág szer te. 

A Biz tos Kez det
Gye rek há zak cél cso -
port ját 0-5 éves gye re -
ket ne ve lő csa lá dok al -
kot ják, akik kor lá to zot -

tan, vagy egy ál ta lán nem fér nek hoz zá a jó mi -
nő sé gű szol gál ta tá sok hoz, böl cső dei, óvo dai el -
lá tás hoz. A Gye rek ház esélyt ad ar ra, hogy a
gyer me kek a le he tő leg ko ráb bi élet kor ban meg -
kap ják azt a tá mo ga tást, ami se gí ti ké pes sé ge ik
ki bon ta ko zá sát és meg ala poz za si ke res is ko lai
pá lya fu tá su kat.

Az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv
TÁMOP 5.2.2. pá lyá za ta ke re té ben lét re jö vő
Gye rek há zak na pi nyit va tar tás mel lett, a gyer -
mek és szü lő szá má ra egy aránt biz to sí ta nak
prog ra mo kat, a Gye rek ház ban dol go zó szak em -
be rek se gí tik és nyo mon kö ve tik a gyer mek fej -
lő dé sét, szük ség ese tén meg fe le lő szak em ber -
hez irá nyít ják.

A „Még 1000 év Dömsödért” Egye sü let Köz -
hasz nú Szer ve zet ke re te in be lül szer ve ző dött kis
csa pat azt a célt tűz te ki ma ga elé, hogy a Biz tos
Kez det Gye rek ház prog ra mot Dömsödön is
meg va ló sít ja. En nek ér de ké ben ez év jú ni us 30-
án be ad tuk a pá lyá za tot, mely nek el ké szí té sé -
ben köz re mű kö dött Zsi ba Sándorné, le en dő
pénz ügyi ve ze tő, drd. Biricz Már ta Eni kő le en -
dő szak mai- és gye rek ház-ve ze tő, Váldi Ni ko -
lett re mény be li pro jekt me ne dzser, Csányiné
Laczó Ju dit, vár ha tó Biz tos Kez det ko or di ná tor,
va la mint Ko ro na Sán dor, az Egye sü let el nö ke.
A pá lyá za ti anyag ös  sze ál lí tá sá ban se gít sé günk -
re volt még Bencze Ist ván pol gár mes ter, Orosz
Lajosné óvo da igaz ga tó, dr. Szakály Ilo na gye -
rek or vos, a vé dő nők, Vella Gab ri el la és Sí pos
Lajosné, és vé gül, de nem utol sósor ban Csen -
gő di Józsefné, a Gyer mek jó lé ti Szol gá lat ve ze -
tő je. Pá lyá za tunk ed dig a há rom ból két el bí rá lá -

son ment át egy hi ány pót lás sal. A vég ered mény
szep tem ber – ok tó ber kö rül vár ha tó. A prog ram
– a 2009-es kép vi se lő- tes tü le ti dön tés ér tel mé -
ben – az idei tan év vé gén be zárt Pe tő fi té ri is ko -
la épü let ben va ló sul na meg, an nak mi ni má lis
át ala kí tá sá val és a le he tő sé gek hez mért fel újí tá -
sá val.

Nyer tes pá lyá zat ese tén te le pü lé sünk – a bí rá -
ló  bi zott ság dön té sé től füg gő en – egy 40-50
mil lió fo rin tos prog ram mal gaz da god na.

2013-ig uni ós for rás ból to váb bi 150 he lyen
jö het nek lét re Gye rek há zak.

Mi ért van szük ség Biz tos Kez det Gye rek -
há zak ra?

A rend szer vál tást kö ve tő évek tár sa dal mi-
gaz da sá gi vál to zá sai sok csa lá dot érin tet tek
hát rá nyo san, so kan vál tak mun ka nél kü li vé. A
leg fel jebb nyolc osz tá lyos vég zett ség gel ren -
del ke ző szü lők ese té ben a sze gény ség koc ká -
za ta kü lö nö sen nagy, fog lal koz ta tá suk Ma -
gyar or szá gon 20%-kal ala cso nyabb, mint az
OECD-országokban. A vi lág 31 or szá gá nak
di ák jai kö ré ben vég zett PI SA vizs gá la tok sze -
rint rá adá sul Ma gyar or szá gon hat leg erő seb -
ben a csa lád szo ci á lis hát te re a di á kok is ko lai
tel je sít mé nyé re.

A sze gény ség prob lé má ját to vább erő sí ti a
kü lön bö ző tér sé gek, te le pü lé sek gaz da sá gi és
föld raj zi el szi ge telt sé ge és a kü lön bö ző nap köz -
be ni szol gál ta tá sok hi á nya. A 0-3 éves gyer me -
ke ket fo ga dó in téz mé nyek Ma gyar or szá gon na -
gyon ala csony szám ban ta lál ha tók. Böl cső dei
fé rő hely a tel jes gyer mek po pu lá ció 8%-a szá -
má ra, csa lá di nap kö zi kö zel 2000 gyer mek ré -
szé re biz to sí tott, ját szó há zak és fej lesz tő köz -
pon tok alig ér he tő ek el. Szá mos olyan te le pü lés
van to váb bá, amely nem ren del ke zik óvo dá val,
vagy épp fé rő hely hi ány van. A sze gény ség ben
élő csa lá dok gyer me kei kor lá to zot tan, vagy
egy ál ta lán nem fér nek hoz zá ezek hez a szol gál -
ta tá sok hoz, így je len tős hát rán  nyal in dul nak az
is ko lá ban, ami meg ha tá roz za ta nul má nyi és
mun ka erő-pi a ci si ke res sé gü ket.

Mit nyújt a Gye rek ház?
• rend sze res na pi nyit va tar tás mel lett a gyer -

mek és szü lő szá má ra egy aránt biz to sít prog -
ra mo kat;

• a Gye rek ház ban dol go zó szak em be rek se gí tik
és nyo mon kö ve tik a gyer mek fej lő dé sét;

• szük ség ese tén meg fe le lő szak em ber hez irá -
nyít ják a csa lá dot;

• a Gye rek ház min den ki szá má ra nyi tott;
• a szol gál ta tá sai in gye ne sek;
• a Gye rek ház a gyer mek ké pes sé ge i nek ki bon -

ta ko zá sá hoz szük sé ges kör nye ze tet és szak -
em ber gár dát biz to sít;

• ru gal ma san al kal maz ko dik a he lyi igé nyek hez
és biz to sít ja a vá lasz tás le he tő sé gét.
Mit nyújt a Gye rek ház a szü lő szá má ra?
Bár a Gye rek ház el sőd le ges cél ja a gyer me -

kek fej lesz té se és tá mo ga tá sa, a Gye rek ház ki -
emelt fel ada tá nak te kint jük a szü lők tá mo ga tá -
sát a gyer mek ne ve lés és a mun ka vál la lás te rén.
A Gye rek ház se gí ti fel ké szül ni a le en dő szü lő -
ket a szü lés re, il let ve a gyer mek fo ga dá sá ra,
gyer mek ne ve lé si kér dé sek kel kap cso la tos ta -
nács adást nyújt, egyé ni és cso por tos kon zul tá ci -
ót biz to sít, tá mo gat ja a mun ka erőpi ac ra va ló
vis  sza té rést.

Né hány fon tos gon do lat
A Biz tos Kez det Prog ram ban min den egyes

csa lád nak, amely 4 év alat ti gye re ke ket ne vel ,
jo ga van a Gye rek ház nyúj tot ta szol gál ta tá sok -
hoz. A Gye rek ház va la men  nyi szol gál ta tá sát té -
rí tés men te sen ve szik igény be a há zat lá to ga tók.
A prog ra mo kat, a ház na pi éle tét min den eset -
ben, a prog ram ban részt ve vő csa lá dok kal
együtt ter vez zük, és együtt is hajt juk vég re.

A si ke res együtt mű kö dés ér de ké ben az óvo -
dák ban, a Gyer mek jó lé ti Szol gá lat nál, a vé dő -
nők nél kér dő íve ket he lye zünk el, eb ből tá jé ko -
zód hat nak a szü lők a prog ra mok ról, il let ve vár -
juk öt le te i ket, hoz zá szó lá sa i kat.

drd. Biricz Már ta Eni kő
Csányiné Laczó Ju dit

„A na gyok sem mit sem ér te nek meg ma guk tól, a gye re kek pe dig be le fá rad nak, hogy örö kös-örök ké ma gya ráz gas sa nak ne kik.”

Dömsödön is le het Gye rek ház?

ÚTJAVÍTÁS LAKOSSÁGI ÖNERÕBÕL…
Dömsödön az eltelt másfél évben pályázati, illetve önkormányzati finanszírozásból több útszakasz kapott szilárd burkolatot. Ezáltal a közlekedés

minősége javult a településen.
Az itt élő emberek igényét a szebbítésre, jobbításra igazolja az a tény, hogy az idén nyáron a Védgát sor rövid szakasza is aszfalt burkolatot kapott.

Pozsár Viktor helyi lakos kezdeményezte és koordinálta a munkálatokat, melynek eredménye igen áldásos. Az otthonaikat ebből az irányból
megközelítő lakóknak nem kell a mély kátyúkon zötykölődniük. A kerékpárok, motorbiciklik és autók műszaki állapota nem rongálódik.

Ezt az örvendetes útépítést Major Kornélia utcabeli lakó említette nekem, hangsúlyozva, hogy a közlekedés minősége ezen a megépült útszaka -
szon nagyon sokat javult.

Itt élő emberként tudom, hogy mit jelentenek a változások. Lehetnek pozitív és lehetnek negatív kritikák, ám ezen felül kell kerekedni, és ha
tehetjük, akkor tegyünk a környezetünkért, tegyünk ezért a faluért!

-V.I.-
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La ko da lom a 
Kis kun ság ban

2010. ok tó ber 16.
17:00-tól a La ko da lom a
Kis kun ság ban cí mű elő -
adás be mu ta tó ja a  „meg -
is mer ke dés től a la ko da -
lo mig”. Be te kin tést nye -
rünk a ré gen el fe le dett la -
ko dal mi szo ká sok ról, pl.:
hí vo ga tás, hogy ho gyan
hív ta az em be re ket a la -
ko da lom ba a vő fély. Ki -
de rül az is, hogy mit je -

lent a ki tet ték a szű rét ki fe je zés. Mi lyen szo -
ká sok vol tak? Egy la ko da lom több na pig is
tar tott, csak hét főn és szer dán le he tett há za -
sod ni. Töb bet nem áru lok el, jöj je nek, néz zék
meg, ér de mes!

Hely szín: Kiskunlacháza Pe tő fi Mű ve lő -
dé si Köz pont.

A Ren dez vény fő véd nö ke: Fá bi án Jó zsef
Emeritus Kis kun ka pi tány.

Köz re mű köd nek: Kis kun Nép tánc Együt -
tes, Kis kun Ró zsái, Kis kun Vad vi rág ok,
Dömsödi Irin gó Szín ját szó Kör és a Da los kör
Dömsödről. „Még 1000 év Dömsödért”
Egye sü let 

Tá mo ga tó ink: Nem ze ti Ci vil Alap prog -
ram (NCA), Kiskunlacháza Ön kor mány za ta.
Kiskunlacháza Sport csar no ka, Ko vács Ká -
roly, Csöme Kft. Rác ke ve, Tourinform Rác -
ke ve, „Még 1000 év Dömsödért” Egye sü let
Köz hasz nú Szer ve zet

A ren dez vény re tá mo ga tói be lé pő je gyek
vált ha tók (1000 Ft) szep tem ber 1-jétől Kis -
kun lacházán: 

Ví zi Va kond Mi ni ABC, Rá kó czi út. Ma ri -
ann Ve gyes bolt, Dömsödi út. Pa pír-író szer és
Nyom tat vány Bolt, Dó zsa Gy út.

Dömsödön: Lot tó zó és Rö vid áru Bolt,
Hor váth-kert.

Aki ezen felül sze ret né tá mo gat ni ren dez -
vé nyün ket, ké rem hív jon bi za lom mal a 06-
30-537-7606-os szá mon vagy ír jon e-mailt a
s.zoli@kevenet.hu, kiskunnep-
tanc@citromail.hu cím re.

Tisz te let tel:
Si mon Zol tán és a

Kis kun Nép tánc Együt tes

A Pe tõ fi Mú ze um és a „Még 1000 év Dömsödért”
Egye sü let KHSZ fel hí vá sa!

„Ér ték õr zõ ré gi épü le tek fel ku ta tá sa Dömsödön”
A ré gi, kü lön le ges, vagy épp ne me sen egy -

sze rű épü le tek, azok dí szí tő ele me i nek fel tér -
ké pe zé se cél já ból hív juk fel a té má ban ér dek -
lő dők fi gyel mét! Fo tóz zák le akár fény ké pe -
ző gép pel, mo bil te le fon nal, te hát örö kít sék
meg az ér de kes nek vélt, még fel lel he tő épít -
mé nye ket, épü let ré sze ket! Öröm mel ven nénk,
ha a meg örö kí tett épülethez, an nak la kó i hoz
kö tő dő anek do tát, kü lön le ges ese mé nye ket is
ös  sze gyűj te nék!

A be ér ke zett anya gok ból egy gyűj te ményt
ál lí tunk ös  sze, me lyet egy ki ál lí tás for má já ban
tá runk az ér dek lő dők elé! A leg ér de ke seb be -
ket (az el ső ötöt) dí jaz zuk és a Dömsödi Hír -
nök ben be mu ta tás ra ke rül nek.   

Szep tem ber től fo lya ma to san vár juk az
anya go kat le írás sal együtt (ut ca, ház szám stb.) CD-n vagy ha gyo má nyos fény kép for má ban.

Cím: Pe tő fi Em lék mú ze um. Nyit va: kedd, pén tek, szombat: 10-16 órá ig.
Vass Ilo na Györ gyi

KÖZLEMÉNY
A komoly érdeklődésre tekintettel

Encsev Nacsev Nándor 
életműkiállítását

2010. szeptember 30-ig 
meghosszabbítottuk.

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

HIRDETÉS

Jó minőségű kisbálás lucernaszéna,
búzaszalma, körbálás lucernaszéna

van eladó.

Tóth István Dömsöd, Haladás u. 1.
Telefonon az esti órákban:

06-24-434-759

Könyvtár nyitva tartása
Hétfő: zárva

Kedd: 10-18-ig
Szerda: 8-16-ig

Csütörtök: 8-14-ig
Péntek: 11-17-ig
Szombat: 8-12-ig

AZ ÚJONNAN MEGALA -
KULT NYUGDÍJAS KLUB

KÖVETKEZŐ ÖSSZEJÖVE -
TELÉNEK IDŐPONTJA

09. 21-én délután 5 óra

A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN.

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT, RÉGI ÉS
ÚJ NYUGDÍJAST 

SZERETETTEL VÁRUNK!

80. születésnapja alkalmából 
sok szeretettel köszöntjük

öözzvv..  KKaassssaaii  IIssttvváánnnnéétt,,
kívánunk neki egészségben

gazdag hosszú, boldog életet.

Budai Ignác és családja
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Fel hí vás
A De zső La jos Alap fo kú Mű vé szet ok ta tá si In téz mény pót be írat ko -

zást hir det az aláb bi tan szak okon:
– zene: fu ru lya, fu vo la, kla ri nét, trom bi ta, gi tár, zon go ra, óvo dás elő ké -

szí tő
– tánc: tár sas tánc, nép tánc 
– képzőművészet: gra fi ka 
– színművészet-bábművészet: szín já ték.
A be írat ko zás ide je: szep tem ber 28-áig fo lya ma to san, mun ka nap okon

a mű vé sze ti is ko lá ban (Kos suth La jos u. 58.) 8 – 16 óra kö zött. A be írat -
ko zás adat lap ki töl té sé vel tör té nik, ame lyet a szü lő nek alá kell ír ni.

Bő vebb in for má ci ót a 24/435-338 és 20/489-8866 te le fon szám okon le -
het kér ni.

Fel hív juk a tisz telt Szü lők és Gye re kek fi gyel mét ar ra, hogy a ze -
né szek nek óra be osz tást tar tunk a mű vé sze ti is ko lá ban szep tem ber 9-
én csü tör tö kön 15 óra kor.

Az elő ző ha vi szám ban be szá mol tunk ar ról, hogy az is ko la nagy ös  sze -
get nyert kül föl di utak ra, most ez zel kap cso lat ban sze ret nénk köz zé ten ni
Var ga Anett ta nár nő fel hí vá sát.

Sze ret nénk, ha fel ső ta go za tos gye re kek is je lent kez né nek fú vós hang -
sze rek re, mert cé lunk egy fú vós együt tes mi nél előb bi ki ala kí tá sa (fő leg,
hogy le he tő sé gük van nö ven dé ke ink nek kül föld re utaz ni!).

FI GYE LEM!
A De zső La jos AMI nyi tott, vál lal ko zó ked vű di á ko kat ke res, hogy

össze ál lít sa leg újabb, kétéves pro jekt jé nek mun ka csa pa tát!
A 2010 őszén in du ló GAP pro jekt egy két éves Comenius is ko lai

együtt mű kö dés lesz, mely ben a ko or di ná tor Ma gyar or szá gon kí vül részt
vesz még Olasz or szág, Lit vá nia, Len gyel or szág és Ro má nia. A part ner or -
szá gok di ák jai egy kö zös összművészeti szín da ra bot hoz nak lét re a két év
alatt, mely ben óri á si nem zet kö zi pro duk ci ó vá gyúr ják ös  sze a tán cos, ze -
nés, szín ját szós és vi zu á lis ele me ket.

Ha úgy ér zed, sze retsz dísz le tet épí te ni, jól tán colsz, szí ve sen ki pró -
bál nád a ren de zést, sze rez tél már ze nét, vagy akár jól be szélsz an go lul
vagy sze retsz szá mí tó gé pen do ku men tu mo kat elő ál lí ta ni, je lent kezz!

A leg jobb részt ve vők 2011 őszén in gye nes cso por tos kül föl di uta zá son
ve het nek részt.

Fel té tel: a mű vé sze ti is ko la re giszt rált di ák ja le gyél a 2010-11 és a
2011-12-es tan év ben is.

Je lent kez ni le het:
Var ga Anett ta nár nő nél a 06-20-368-3552 te le fon szá mon.
Je lent ke zé si ha tár idő: 2010. szep tem ber 20.

FI GYE LEM!
A De zső La jos AMI nyi tott, vál lal ko zó ked vű FEL NŐT TE KET

ke res, hogy ös  sze ál lít sa egy két éves kí sér le ti fel nőtt ok ta tá si pro jekt jé -
nek mun ka csa pa tát!

A 2010 őszén in du ló Grundtvig pro jekt ke re té ben az ér dek lő dők a to le -
ran cia kér dés kö rét kö rül jár va olyan köz mű ve lő dé si te vé keny sé gek be és
mű vé sze ti tech ni kák ba kós tol hat nak be le, me lyek re rég óta vágy hat tak,
vagy so ha nem pró bál tak. Ezen a kí sér le ti kur zu son le het fil met néz ni,
ani má ci ót ké szí te ni, iro dal mi szö ve get ír ni, le het tűz zo mán coz ni, agya -
goz ni, fes te ni és raj zol ni, ki pró bál hat ják a ze nei hang sze re ket, vagy meg -
pró bál hat ják tánc moz du la tok kal ki fe jez ni ma gu kat. A részt ve vők meg ta -
nul ják azt is, hogy te vé keny sé ge i ket ho gyan rög zít sék a leg egy sze rűbb
mó don a szá mí tó gép se gít sé gé vel.

A mű vé sze ti is ko la a pro jekt tel egy olyan kí sér le ti kur zust kí ván le bo -
nyo lí ta ni, mely ben egy részt föl mé ri az igényt a kör nyék fel nőtt la kos sá gá -
ban a köz mű ve lő dé si fog lal ko zá sok és mű vé sze ti ta nul má nyok iránt;
más részt egy sza bad idős prog ram so ro zat ke re té ben kö zös ség for má ló ese -
mé nyek nek is te ret ad – mind a he lyi kö zös sé get, mind a na gyobb, eu ró -
pai kö zös sé get be le ért ve. A pro jekt ben részt vesz Ma gyar or szá gon kí vül
Tenerife, Olasz or szág, Ro má nia és Tö rök or szág. 

A rész vé tel nem kö tött sem mi fé le te het ség hez – a részt ve vők sa ját ma -
guk vá laszt ják ki, mi lyen esz kö zö ket és tech ni ká kat pró bál ná nak ki a leg -
szí ve seb ben. 

A kur zus alatt le he tő ség van a szá mí tó gé pes is me re te ket és az ide gen
nyel vet is gya ko rol ni, igény sze rint.

A kur zus ha von ta kb. 2 al kal mat vesz igény be a kö zös meg egye zés -
sel ki vá lasz tott idő pont ban. Kor ha tár hoz és rész vé te li díj hoz nem kö -
tött. A leg ak tí vabb részt ve vők 2011 őszén in gye nes cso por tos kül föl di
uta zá son ve het nek részt.

Je lent kez ni le het: Var ga Anett ko or di ná tor nál a 06-20-368-3552
te le fon szá mon. Je lent ke zé si ha tár idő: 2010. szep tem ber 20.

DLAMI hírek 2010. szeptember

A MOSTart NKKE nyi tott, vál lal ko zó
ked vű FEL NŐT TE KET ke res, hogy ös  sze -
ál lít sa sze ni or fel nőtt ok ta tá si pro jekt jé nek
mun ka csa pa tát!

A má so dik éve fu tó Grundtvig pro jekt jé be a
MOSTart NKKE olyan, 55. élet évü ket be töl -
tött he lyi la ko so kat ke res, akik szí ve sen vál lal -
nák, hogy egy in du ló eu ró pai fény képgyűj te -
mény be el ké szí te nék a Dömsöd köz ség hez és
la ko sa i hoz fű ző dő fo tóar chí vu mot. 

Az egye sü let mint a gran di ó zus fo tó gyűj te -
mény ki zá ró la gos ma gyar or szá gi diszt ri bú to ra
költ ség té rí tés-men te sen ajánl ja fel a köz ség -
nek azt a le he tő sé get, hogy tör té ne tét és la ko -
sa i nak éle tét meg őr ző ar chív fel vé te le i vel kép -
vi sel je ma gát az eu ró pai gyűj te mény ben. 

Ke res sük azo kat az 55. élet évü ket be töl tött
ak tív pol gá ro kat, akik (1) szí ve sen meg osz ta -

nák ré gi fo tó i kat, az azok hoz fű ző dő tör té ne te -
i ket egy más sal és a nagy vi lág gal, vagy (2)
akik tö re ked nek a nyom ha gyás ra és kró ni kák
lét re ho zá sá ra egyé ni és kö zös sé gi szin ten,
vagy (3) szí ve sen se gí te nek a fo tó gyűj tés di gi -
ta li zá lá sá ban és ar chi vá lá sá ban, vagy (4) szí -
ve sen se gí te nek né hány tör té net an gol nyel vű
for dí tá sá ban. 

A fog lal ko zá sok a részt ve vők rit mu sa és
igé nye sze rint egy sze ri pár órás, vagy he ti / ha -
vi rend sze res ség gel zaj la ná nak. A rész vé tel in -
gye nes.

A leg ak tí vabb részt ve vők 2011 nya rán egy
in gye nes brüs  sze li uta zá son ve het nek részt. 

Je lent kez ni le het:
Var ga Anett ko or di ná tor nál a 06-20-368-

3552 te le fon szá mon. Je lent ke zé si ha tár idő:
2010. szep tem ber 20.

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

kezdődő AEROBIK ÓRÁIMRA.

Az első alkalommal ingyenesen kipróbálha-
tod edzésemet. (Kérlek, saját polifomodat

hozd el magaddal!)
Edzések: Minden héten hétfőn és szerdán

18:30-19:30-ig
Helye: Gróf Széchenyi István 

Általános Iskola
2344 Dömsöd, Széchenyi út 9. 

Érdeklődni: „Spinimini” (Mónika)
06-70-206-1625

F I  GYE  L EM !
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„Azu tán ol tárt épí tett Noé az Úr nak, és
vett min den tisz ta ál lat ból és min den tisz ta
ma dár ból, és égő ál do za to kat mu ta tott be az
ol tá ron. Ami kor az Úr meg érez te a ked ves il -
la tot, ezt mond ta ma gá ban az Úr: Nem át ko -
zom meg töb bé a föl det az em ber mi att, bár
go nosz az em ber szí vé nek szán dé ka if jú sá gá -
tól fog va, és nem ir tok ki töb bé min den élőt,
aho gyan most cse le ked tem. Amíg csak föld
lesz, nem szű nik meg a ve tés és az ara tás, a
hi deg és a me leg, a nyár és a tél, a nap pal és
az éj sza ka.” (Mó zes 1. köny ve 8,20-22)

Tisz telt Ün nep lő Gyü le ke zet, Ked ves Test vé re -
im! Au gusz tus 20-án a ré gi ma gyar ha gyo mány
sze rint az egész or szág há lát ad az új ke nyé rért. A
há la adás he lyen ként kü lön bö ző le het. Van, ahol vi -
dám és fel hőt len, más hol csen des és meg pró bált.
Úgy gon do lom, hogy a dömsödiek és dabiak eb -
ben az esz ten dő ben vi dá mab ban ün ne pel het nek,
fel hőt le neb bül, mint a más tá jé kon la kók. Lát tuk
azt a sok pusz tí tást, amit a ter mé szet oko zott az or -
szág ban más vi dé ke ken, de min ket mind ed dig
meg se gí tett az Is ten. Kü lö nös ki vált sá gunk te hát, a
ne héz idők ben meg tar tot tak tisz ta há la adá sa. Lát -
tuk a ba jo kat, de min ket meg óvott az Úr.

Noé, ami kor ki jön a bár ká ból a Víz özön után,
tisz ta is ten tisz te let tel ál doz az Úr nak. Ez az ál -
do zat ked ves az Is ten nek. A tisz ta is ten tisz te let -
re Is ten vá la szol, és Is ten vá la sza az, hogy ígé re -
tet tesz: az a pusz tí tás, amely az özön víz nél be -
kö vet ke zett, nem sújt ja töb bé a föl det. Amíg
föld lesz, Is ten nek min den íté le te kor lá to zott és
be ha tá rolt. Va la hogy és va la hol min den kép pen
meg ma rad nak az élet fel té te lek, és to vább él het
az em be ri ség. Le het nek Is ten nek íté le tei, de Is -
ten kor lá toz za az Ő ha rag ját. Di va tos szó val azt
mond hat juk, hogy Is ten to le ran ci át hir det. Is ten
tü re lem mel for dul az em ber fe lé.

Ked ves test vé re im, ki vált sá gunk az, hogy há -
lát ad ha tunk Is ten nek az új ke nyé rért és a meg tar -
ta tá sá ért, az Ő tü rel mé ért, és ki vált sá gunk az is,
hogy di cső ít sük az Is ten to le ran ci á ját. Ez zel kap -
cso lat ban azon ban né hány dol got tisz táz ni kell,
ne hogy fél re ért sük az Is ten tü rel mét, és  va la mi -
faj ta ha mis áb ránd mi att a csa ló dás mély sé gé be
zu han junk. Mi lyen te hát az Is ten to le ran ci á ja? 

1. Az Igé ből meg ért het jük azt, hogy Is ten
to le ran ci á ja nem vak. Is ten tü rel met hir det, de
el mond ja azt, hogy az Ő szent és tö ké le tes lá tá sa
sze rint mi lyen az em ber. Is ten azt mond ja, hogy
az em ber szí vé nek gon do la ta go nosz if jú sá gá tól
fog va. Min den em be ré, min den kié kez det től
fog va. Nincs bűn te len em ber, az em ber go nosz,
de Is ten még is tü rel met hir det az em ber iránt.

Ked ves test vé re im, fon tos hogy tud juk, hogy
van tisz ta lá tás. Tü rel met vagy to le ran ci át ál ta lá -
ban egy faj ta em be ri gyen ge ség ként szok tak ér -

té kel ni, va la mi olyas mi nek, ami egy bi zony ta -
lan sá got ta kar, és egy za vart lá tás van mö göt te.
Is ten tü rel me azon ban vi lá gos ság ban ho zott
dön tés, Is ten tü rel me egy ér tel mű. Dön tő az,
hogy ért sük, van tisz tán lá tás, van ró lunk igaz sá -
gos vé le mé nye az Úr nak, és így ért sük meg az
Is ten tü rel mét. Nem le het meg ér te ni az Is ten tü -
rel mét anél kül, hogy ne ér te nénk azt a vé le -
ményt, amit Ő hir det ró lunk. Ször nyű té ve dés
len ne, ha az Úr tü rel mét gyen ge ség ként vagy er -
kölcs te len sé ge ink iga zo lá sa ként fog nánk fel. Is -
ten meg ne ve zi a bűnt, de időt ad a bű nös nek.

2. Má sod szor Is ten Igé jé nek alap ján ki je -
lent het jük, hogy Is ten to le ran ci á ja nem örök.
Is ten azt mond ja: amíg Föld lesz… Amíg a Föld
lesz, Ő nem pusz tít ja el tel je sen az em be ri sé get.
Is ten azon ban más he lyen azt is mond ja, hogy új
ég és új föld fog jön ni. Lesz el vál to zá sa en nek a
vi lág nak, meg szű né se an nak, ami ben nün ket
kö rül vesz. Új eget és új föl det vá runk, amely ben
igaz ság la ko zik. Szó sincs ar ról, hogy a Szent -
írás ka taszt ró fa film-sze rű jö vőt hir det ne, mely
sze rint 2012-ben vagy nem tu dom mi kor, va la -
mi lyen ma ja, vagy nem tu dom mi lyen nap tár
sze rint bor zal mas ne héz sé gek jön nek, de a hő si -
es em ber ké szül het er re és meg me ne kül és így
foly ta tó dik min den. Er ről az Is ten Igé je nem
tud. Új ég ről és új föld ről vi szont tud. Ar ról,
hogy mind az, ami van, el tű nik, de tel jes sé lesz
az új te rem tés. Nem örök az Is ten tü rel me, és ezt
ne künk sze mé lye sen is tu do má sul kell ven -
nünk, mert min den ki éle té ben jön „az a nap”.
Az „az a nap” pe dig azt je len ti, hogy egyik na -
pon el mész eb ből a vi lág ból, és Is ten tü rel me
be fe je ző dik a Te éle ted fe lett. Más részt vi szont
azt is je len ti, hogy el jön en nek a vi lág nak a vé -
ge, és a vi lág megy el azok tól, at tól a nem ze dék -
től, amely ak kor még él ni fog. Pé ter apos tol ezt
mond ja: Is ten sza va hoz ta lét re a vi lá got, Is ten
sza va ren del te el az özön vi zet, Is ten sza va tar -
tot ta meg még is az ak ko ri föl det és azt a nyolc
em bert, de ezt is mond ja: a mos ta ni egek és föld
pe dig ugyan ezen szó ál tal meg kí mél ve meg ma -
rad tak, hogy tűz nek tar tas sa nak fenn, az íté let -
nek és az is ten te len em be rek pusz tu lá sá nak nap -
já ra. Is ten to le ran ci á ja vé ges.

3. A har ma dik fon tos do log azon ban, amit
er ről a to le ran ci á ról tud ni kell, hogy ez ne -
künk bű nös em be rek nek gaz dag élet for rás.
Azt ír ja itt Is ten Igé je, hogy Is ten ke gyel me ál -
dott cik lust ad a vi lág nak. Lesz ve tés és ara tás,
nyár és tél, van élet foly ta tás, van táp lál ta tá sa az
em ber nek. Is ten meg tart ja ezt a ren det. Lesz
nap pal és éj sza ka. Bár csak ko mo lyan ven nénk
az Is ten nek a rend jét, tud nánk hoz zá al kal maz -
kod ni, és nem hin nénk azt, hogy át ala kít hat juk.
Van Is ten től va ló rend, és ez élet for rás. Vi szont
nem az a cél, hogy az em ber csak tes ti leg él jen és

fenn ma rad jon, ha nem az a cél, hogy az em ber az
aján dék ba ka pott idő ben el fo gad ja Is ten örök éle -
tet adó ke gyel mét. El fo gad ja a Jé zus Krisz tus ban
adott sze re te tet. Azért ada tik a tü re lem, és azért
ada tik az idő ne künk ezen a föl dön, hogy örök
élet hez jus sunk. Is ten tü rel mes irán tunk, mert
nem azt akar ja, hogy né me lyek el ves  sze nek, ha -
nem azt akar ja, hogy min den ki meg tér jen. Örök
élet pe dig egye dül Jé zus Krisz tus ál do za ta ál tal
van. Ő az Is ten egy szü lött Fia, Akit az Is ten kül -
dött. Aki ál tal nem idő le ges to le ran cia az em ber
jus sa, ha nem az örök élet Jé zus Krisz tus ál do za -
tá ban. Is ten nem csak to le ran ci át ad an nak a  bű -
nös nek aki éle tét rá bíz za, ha nem örök ér vé nyű
bűn bo csá na tot. Noé ál do za tot mu tat be, de Krisz -
tus ál do za ta a meg ol dás min den em ber szá má ra. 

Ami kor au gusz tus 20-án az új ke nyér re te -
kin tünk, há lát adunk Is ten nek. Noé há la adá sa,
tisz ta is ten tisz te le te ked ves volt az Úr nak. Ad -
junk mi is így há lát az élő Is ten nek. Kö szön jük
meg az Ő tü rel mét, azt hogy meg tar tott ben nün -
ket. Ért sük meg, Is ten to le ran ci á val for dul fe -
lénk, de ezál tal töb bet akar ad ni: örök éle tet a Jé -
zus Krisz tus ban. Há lát adunk éle tün kért, nem -
ze tünk éle té ért, min de nért, ami ben Is ten élet for -
rást adott ne künk. His  szük, hogy sok ilyen dol -
got tar to gat szá munk ra. Min de nek előtt azon ban
há lát adunk Jé zus Krisz tu sért, az élet ke nye ré -
ért, Aki táp lál ben nün ket. Ámen.

Imád koz zunk: Úr Jé zus Krisz tus kö szön jük a
Te ál do za to dat, a tö ké le tes és tisz ta ál do za tot,
amel  lyel éle tet sze rez tél a Ben ned bí zók szá má ra.
Ké rünk Urunk, nyisd meg a mi szí ve in ket, hogy
tud junk Ben ned bíz ni. Meg vall juk előt ted a ma -
gunk go nosz sá gát, ha mis sá gát, tisz tá ta lan sá gát, és
kö szön jük, hogy ezek ből sza ba dí tasz, tisz to gatsz
min ket. Ké rünk Urunk, mun kál kodj mind an  nyi -
unk éle té ben. Há lát adunk Urunk az új ke nyé rért, a
Te táp lá ló sze re te te dért. Kö szön jük a vál to zá so kat,
a meg úju lá so kat or szá gunk éle té ben. Kö szön jük,
hogy le het jö vő je, Tő led va ló ve ze té se en nek az
or szág nak. Ké rünk, adj erőt, böl cses sé get, re ményt
a meg pró bált vi dé kek új já épí té sé ben.

Kö szön jük Urunk, hogy a köz sé günk ben is
vár hat juk a Te meg tar tó sze re te te det. Ké rünk a
bé kes sé gért, és új ve té sért, és majd új ara tá sért.
Ké rünk hall gass meg min ket! Ámen.

/A köz sé gi ün nep sé gen el hang zott ige hir -
de tés – Ba logh Lász ló Le ven te

re for má tus lelkész/

Keresztyén élet
Isten toleranciája

A Dömsöd-Nagytemplomi Re for má tus
Egy  ház köz ség fel hív ja a dömsödi re for má tus
te me tő ben nyug vó el huny tak hoz zá tar to zó i -
nak fi gyel mét, hogy az 1985-ben ill. az előtt
meg vál tott és még ed dig új ra nem vál tott sír -
he lyek 2010. de cem ber 31-én le jár nak. A vo -
nat ko zó ál la mi tör vé nyek sze rint a meg nem
vál tott sír he lyek és a raj tuk le vő sír em lé kek
fe lett a te me tő tu laj do no sa ren del ke zik.

Új ra vál tás ra le he tő ség van a Lel ké szi Hi -
va tal ban min den hét főn és csü tör tö kön 9-12
óra kö zött /2344 Dömsöd, Pe tő fi tér 7./

Az Egy ház köz ség Pres bi té ri u ma
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Dro go san gá zolt
Ka masz kont ra ka masz

Sú lyos sé rü lé se ket szen ve dett az a ka masz,
akit au gusz tus 2-án ütött el egy kék szí nű Ro ver
a Pest me gyei Dömsödön. A rác ke vei zsa ruk fél
óra alatt meg ta lál ták a bal eset után el me ne kült,
16 éves fel té te le zett gá zo lót. 

Ha tal mas csat ta nás ra fi gyel tek fel a la kók a
te le pü lés Vas út-so rán ko ra dél után. Egy asz  -
szony rög tön az ut cá ra sza ladt, majd az út mel -
lett fek vő ke rék pár lát tán ér te sí tet te a zsa ru kat.
Egy srác volt a bal eset ál do za ta, a fe jén meg sé -
rült 13 éves fiú kö rül pil la na tok alatt ki sebb tö -
meg gyűlt ös  sze. „Mi tör tént?” – kér dez get te
elő ször a fü ves pad kán el te rült, vér ző ka masz a
se gít sé gé re si e tők től, majd a men tő ér ke zé se kor
már sta bi li zál ni kel lett az ál la po tát a kór ház ba
szál lí tás hoz. Töb bek kö zött ko po nya tö rést és
agy zú zó dást szen ve dett. A szem ta núk füst fel hőt
lát tak a gá zo lás után el por zó au tós nyo má ban, de
a ko csi tí pu sát és szí nét sen ki sem tud ta. Utób bi -
ra a ki ér ke ző köz le ke dé si hely szí ne lő és a bűn -
ügyi tech ni kus adott vá laszt a hely szí nen rög zí -
tett nyo mok alap ján. A bi cik li le re pült nyer gé nek
a szé lén és a gye rek nad rág ján kék fes ték nyo -
mai vol tak. Ki de rült, hogy a ka masz pech jé re
brin gá zás köz ben de fek tet ka pott, majd az út
szé lén tol ta to vább a ke rék párt, ek kor csap hat ta
el az ar ra köz le ke dő kék szí nű jár gány. A gá zo ló

kéz re ke rí té sé ben részt vet tek a Rác ke vei Rend -
őr ka pi tány ság köz rend vé del mi osz tá lyá nak jár -
őrei is és egy a kör nyé ken jó hely is me ret tel ren -
del ke ző, sza bad na pos rác ke vei nyo mo zó.

Si ker te len üz let
Fél óra sem telt be le, és már is tud ták, hogy egy

köz ség ha tá rá ban la kó fi a tal em ber fu ri ká zott az
omi nó zus idő ben egy kék Roverral az ut cá ban. A
16 éves srá cot a la ká sá ról ke rí tet ték elő a rend -
őrök, aho vá a bal eset után ha za me ne kült. Az ud -
va ron állt a „gaz dá já val” egy idős au tó is, ami pa -
pí ron nem is a csa lá dé. A zsa ruk in for má ci ói sze -
rint a ti zen éves va sat akart le ad ni ve le a kö ze li szí -
nes fém-át ve vő he lyen, de nem si ke rült ne ki az üz -
let. Dü hö sen vá gó dott be a vo lán mö gé, majd ál lí -
tó lag ész re sem vet te az út szé lén ke rék pár ját to ló
ka maszt, csak a szél vé dő tö rés re kap ta fel a fe jét. 

Drog a vér ben
– A ve ze tői en ge dél  lyel nem ren del ke ző fi a -

tal em ber ál lí tá sa sze rint nem mert meg áll ni a
bal eset után – mond ta Ko vács Kál mán al ez re -
des (ké pün kön), a Rác ke vei Rend őr ka pi tány ság
köz le ke dés ren dé sze ti osz tá lyá nak ve ze tő je. 

A srác szer ve ze té ben dro got mu ta tott ki a ká -
bí tó szer-gyors teszt, így a rend őrök vér- és vi ze -
let-min ta vé tel re ál lí tot ták elő. Utób bi nak az
ered mé nye ké sőbb re vár ha tó. A sza bad lá bon
vé de ke ző, ru tin ta lan so főr va ló szí nű leg ma ri hu -
á nát fo gyasz tott, ez to vább ront hat ja a hely ze tét.

Se gít ség nyúj tás el mu lasz tá sa bűn tett és más
bűn cse lek mé nyek meg ala po zott gya nú ja mi att
in dult bün te tő el já rás el le ne. 

K. I. – Zsa ru ma ga zin

Öröm mel szá mol ha tok be ró la, hogy idén nyá ron is meg telt a dabi gyü -
le ke ze ti ház ud va ra vi dá man fut ko só gye re kek kel. A dabi hit ta no sok és
gyer mek-is ten tisz te le tek hű sé ges lá to ga tói tölt het tek el egy egész he tet az
Úr ral va ló kö zös ség ben.

Né hány hét szer vez ke dés és sok ön zet len se gít ség nyo mán jú li us 26-án
reg gel 9 óra kor hu szon öt gyer mek gyűlt ös  sze – 4-től 12 éves ko rig – az
ud va ron fel ál lí tott sá tor ban, hogy meg hall gas sa a reg ge li áhí ta tot. Ez után
reg ge liz tünk. Sze ret nénk meg kö szön ni a szü lők, gyü le ke ze ti ta gok fel -
aján lá sa it, pénz be li se gít sé gét,
mely ből min den reg gel és dél ben
fi nom fa la tok ke rül tek az asz ta -
lunk ra.

Reg ge li után ke rült sor a bib lia -
órá ra, egész hé ten át Dá vid ki rály -
ról ta nul hat tunk, sok-sok ér de kes
és má ra is ér vé nyes ta nul ság gal,
tu dás sal gaz da god va. Él mény
volt lát ni, ahogy a gye re kek cso -
dál koz va fi gyel ték a szem lél te tő
áb rá kat, esz kö zö ket.

Bib lia óra után csa pat já ték ok kal,
sor ver se nyek kel, egyéb szó ra koz ta tó já té kok kal töl töt tünk egy órát, majd
jól ki éhez ve, el fá rad va ül tünk le ebé del ni.

Amíg meg nem ér kez tek a szü lők, kéz mű ves fog lal ko zá son ügyes ked -
tünk: ké szí tet tünk csa pat do bozt, emb lé mát, amit a nya kunk ba akasz tot -
tunk, pén zes tar solyt, amit a de re kunk ra erő sí tet tünk, mint a ré gi, Bib lia-kora -
be li em be rek, és haj to gat tunk kis bé ká kat, csi bét a leg ki seb bek örö mé re.

Egyik reg gel bi cik li re pat tan tunk, és le ka ri káz tunk a Som lyó-szi get be
egy ta nyá ra. Ott há zi gaz dánk nak kö szön he tő en lát hat tunk és si mo gat hat -
tunk nyu szit, tyú kot, csi bét, lo vat, pó nit, ka csát, ci cát és kecs két.

Rö vid „hasz ná la ti út mu ta tó” után fel nyer gel tünk egy pó nit, és egy nagy
lo vat is, majd le rót tunk jó né hány kört a fut ta tó ban. A gye re kek meg ta nul -
ták, ho gyan kell he lye sen ül ni, vi sel ked ni a nye reg ben.

El ér ke zett az utol só nap. Szo mo rú szív vel vet tük tu do má sul, ha mar el -
re pült ez a hét, és egy évet kell vár nunk a kö vet ke ző tá bor ra. Ugyan ak kor

fel töl tőd ve, bé kes ség gel a szí -
vünk ben tér tünk ha za az zal vi -
gasz tal va egy mást, hogy va sár na -
pon ként 9 óra kor a gyer mek-is ten -
tisz te le ten új ra ta lál koz ha tunk.

Kö szö net a szol gá ló test vé rek -
nek a bib lia órá kért és a sok fé le te -
en dő össze han go lá sá ért. Kö szö net
a kony hán szor gos ko dó test vé rek -
nek a na pi fi nom sá go kért. Kö szö -
net a já té k ért és fog lal ko zá so kért
fe le lős test vé rek nek a ve tél ke dők
és sza bad idős prog ra mok le bo nyo -

lí tá sá ért. Kö szö net min den ki nek, aki va la mi lyen mó don köz re mű kö dött a
tá bor meg va ló sí tá sá ban, tá mo ga tott min ket vagy se gít sé get nyúj tott.

Vé gül kö szö nöm Ne ked, Uram, hogy meg őriz tél min ket, gon dod volt a
tieidre. El ve tet ted a ma got a kis szí vek be, kér lek, adj gaz dag ter mést! A fe -
le lős ség a mi énk, a di cső ség a Ti éd!

Velláné Bucsi Má ria

Gyermekhét volt a Dabi Református Egyházban!

Sok ba ke rült a takarítás…
Lo pás bűn tet te mi att foly tat el já rást a Rác -

ke vei Rend őr ka pi tány ság Bűn ügyi Osz tá lya.
2010. szep tem ber 02-án egy dömsödi hölgy
tett fel je len tést, mely sze rint az el múlt két
hét ben csa lá di há zá ból is me ret len kö rül mé -
nyek kö zött több ék szer is el tűnt több mint
700.000 fo rint ér ték ben. A fel je len tést kö ve -
tő en fel me rült a gya nú, hogy a sér tett nél al -
kal man ként ta ka rí tó 59 éves L. Józsefné
dömsödi la kos kö vet te el a lo pást. 

A ka pi tány ság nyo mo zói ház ku ta tást tar -
tot tak a ta ka rí tó nő nél, mely nek so rán több
arany ék szer és kö zel 8 mil lió fo rint kész pénz
ke rült elő. 

Az el já rás so rán ed dig négy sér tet tet ku tat -
tak fel a nyo mo zók, de fel te he tő en ha son ló
mó don to váb bi sze mé lye ket is meg ká ro sí tott
a be já ró nő. Kér jük, hogy akik kap cso lat ban
áll tak a bűn cse lek mény el kö ve tő jé vel, il let ve
sé rel mé re ha son ló jel le gű bűn cse lek ményt
kö vet tek el, je lent kez zen a Rác ke vei Rend őr -
ka pi tány sá gon a 06-24-518-680-as te le fon -
szá mon vagy hív ja a 107-es in gye nesen hív -
ha tó szá mot.  

Pest Me gyei Rend őr-fő ka pi tány ság

RENDÕRSÉGI HÍREK



XX.  évfolyam  9.  szám 35

Szü let tek:
Kiss Norbert – Benkő Andrea

GERGŐ PÉTER
Mihalik János – Nagy Mónika

LORA PANKA

Házasságot kötöttek:
Handki Lajos Tibor – Józsa Judit

Mikola Péter – Pfundt Beatrix
Boros Sándor Zsolt – Berta Zsuzsanna

El huny tak:
Kozák Józsefné Holemont Eszter 81 éves
Vajda Antalné Nagy Krisztina 94 éves
Sándor Ferencné Rózsa Etelka 61 éves
Székely Tibor István 74 éves
Gábor Gáborné Rátkay Zsuzsanna 71 éves
Szűcs Imre 74 éves

Anya köny vi hí rek A Ma gyar Ko ro na
Gyógy    szer tár
nyit va tar tá sa:

Hétfőtől pén te kig:
7.30 – 18.30 
Szom ba ton:
7.30 – 12.00 

Tel.: +36-24-519-720

Háziorvosi ügyelet
(Morrow Medical Zrt.)

Ügyeleti idő:
hétfőtől–csütörtökig: 17.00–07.00 óráig;

péntek: 12.00–07.00 óráig.
Hétvége és ünnepnap: 07.00–07.00 óráig. 
Ügyelet helye: Ráckeve, Szent István tér 5.

(Rendelőintézettel szemben) 
Ügyelet telefonszáma: +36/24-385-342

SAROKSAROK
GYÓGYSZERTÁRGYÓGYSZERTÁR
nyitva tartása: hétfőtől péntekig 7.30-tól

19.00-ig, szombaton 7.30-tól 12.00-ig

HÁZIORVOSI
RENDELÉS

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

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

II. körzet: 
Dr. Tóth István 
József Attila u. 8. 
Tel.: (+36-24) 435-137, +36-30/9705-250
Rendel: hétfőtől – péntekig: 07.30-11.00 óráig

csütörtök: 16.00-17.00 óráig

III. körzet: 
Dr. Rókusfalvy Sylvia 
Zrínyi út 8/a
Tel.: (+36-24) 436-180, +36-30/9523-588
Rendel: hétfő, szerda: 07.30-11.00 óráig

kedd, csütörtök: 13.00-17.00 óráig
péntek: 07.30-11.00 óráig

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

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

Fe le lős szer kesz tő: Vass Ilo na Györ gyi
Fe le lős ki adó: Dömsöd Nagy köz sé gi 

Ön kor mány zat, Dr. Bencze Zoltán aljegyző
Szerkesztôség cí me: 2344 Dömsöd, Petôfi tér 6.

ISSN: 2060-2820
Lap zár ta: szeptember 25.

A lapzárta után beérkező anyagokat nem áll
módunkban adott számban megjelentetni!

Várható meg je le nés: október eleje
Az írások elfogadása nem jelenti azok feltétlen

megjelentetését!
Ro vat ve ze tők, és az újság megjelenésében

közreműködők:
Bábel László, ifj. Balogh László, Bencze
Ist ván, Budai Ignácné, Csi kós Lászlóné,

D. Nagy Ju dit, Dulcz Dénes, Gáspár Lász ló,
Habaczeller né Ju hász Judit, Kancsár Pé ter,

Kővári Zoltán,  Mészáros Pálné, Or bánné Kiss
Ju dit, Orosz La josné, Richter Gyu láné,
dr. Rókusfalvy Sylvia, dr. Si ket Pé ter,

Sza bó And rea, Sza bó Pé ter, Tóth Ist ván,
Var sá nyi An tal, dr. Vörös Andrea

Ké szült 1000 pél dány ban. 

Az új ság Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat
tá mo ga tá sá val je le nik meg.

Sze dés, tör de lés, nyom da:
Press+Print Kft.

Kiskunlacháza, Gá bor Áron u. 2/a

Ál lat or vo si ügye let
2010. szeptember 18-19.

Dr. Guba Sándor
Szigetszentmárton, Bercsényi u. 8.
06-30-265-2515

2010. szeptember 25- 26.
Dr. Nagy Zoltán

Dömsöd, Kossuth L. u. 95.
06-20-934-7625

2010. október 2-3. 
Dr. Vona Viktor

Ráckeve, Kossuth L. u. 85.
06-20-926-4293

Szer kesz tõi le vél
Ked ves Ol va sók!

Tisz te let tel ké rem Önö ket, hogy az új ság -
gal kap cso la tos ész re vé te le i ket, az ide szánt
írá sa i kat il let ve fo tó kat, me lyek meg je len te -
té sét  ké rik, a Pe tő fi Em lék mú ze um ban, nyit -
va tar tá si idő ben ad ják le a kö vet ke zők sze -
rint: ked den, pén te ken és szom ba ton 10-16
órá ig. 

Hir de tésfel adás ra is van le he tő ség, kü lön -
bö ző ter je de lem ben. Ezek le adá sát és költ sé -
ge it Richter Gyulánénál, az ön kor mány zat
fő pénz tá rá ban ren dez he tik.

Lap zár ta: adott hó 25-e, meg je le nés: kö -
vet ke ző hó nap el ső fe le, de leg ké sőbb min -
den hó 10-e.

Vass Ilo na
fe le lős szer kesz tő

Tûzoltóság elérhetõségei
Ha baj van! 105
dom sodote@g mail. com
www. tu zoltosag dom sod.m lap.hu

Ha önök sze ret né nek ne künk se gí te ni!
Szám la szá munk: 51700272-10903818

POLGÁRÕRÖK
ELÉRHETÕSÉGE

Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi
telefonszámon tehetik meg:

Klszák Tamás elnök: 06-70-453-0743
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Horogh István, Irinyi u. 18. Móricz József, Dabi krt. 12.

Keresztes Ágnes, Kisfaludy u. 5.

Gulyás Gyula, Széchenyi u. 43/aMarkó István, Sallai u. 9.

Sebestyén Sándorné, Szabadság u. 113.Lesi György, Árpád u. 2.

Katona Gáborné,
Ady E. u. 13.

Láng András, Dunavecsei
úti tanya 3.

Kissné Sándor Mária, Széchenyi u. 54.

A felvételeket
Varga László

készítette.


