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Úgy gondolom, nem fedeztem fel semmi új-
donságot, ha azt mondom, hogy az év elejét a visz-
sza-visszatérő fogadalmak mellett a szinte határta-
lan optimizmusunk uralja. Így van ez ebben az év-
ben is. Miért is lenne kivétel 2011? Tervezgetjük a
jövőt – ezt így tesszük, azt meg amúgy nem tesz-
szük! Aztán vagy így lesz, vagy a tényleges törté-
nés meg sem közelíti az eredeti gondolatunkat.
Magától az újévtől várjuk, hogy sokkal jobb le-
gyen, mint a mögöttünk hagyott, anyagiakban és
erkölcsökben egyaránt. Így is van ez rendjén, hogy
többet, jobbat akarunk az előzőnél, csak egy baj
van, hogy hajlamosak vagyunk a túlzásokra. Ma-
gam is! Itt van a parlamenti választás utáni helyzet.
Nagyon sokan gondoltuk azt, hogy az új kormány
a sarkából fordítja ki az elmúlt húsz év visszássá-
gait – megemészthetetlen, embert próbáló, elfo-
gadhatatlan fonákságait. Nagyon sok területen ez
így is történik, de rengeteg még az érintetlen fehér
folt, amelyek sürgős beavatkozást igényelnek. Tü-
relmetlenek vagyunk. Egyszerre kéne szinte min-
dent megoldania a Kormánynak és nekünk, önkor-
mányzatoknak is. Az már nagyon jól látszik, hogy
ezután sem lesz „kolbászból a kerítés”, bárhogy is
szerettük, szerettem volna, de azt joggal várom,
hogy tovább már ne szűküljenek a lehetőségeink,
és racionális gazdálkodással legyen esélyünk leg-
alább a működőképességünk stabil fenntartására,

némi fejlesztéssel fűszerezve. Most azt érzem,
hogy az előttünk álló év az erőgyűjtésé lesz. Erőt
kell gyűjtenünk a következő évek, évtizedek fel-
adataihoz. A jelenleg is tartó uniós ciklus forrásai
már jórészt gazdára találtak, így aztán igazán je-
lentős fejlesztési pénzek csak 2013 után állnak a
pályázó önkormányzatok rendelkezésére. Ez nem
jelenti azt, hogy addig is ölbe tett kézzel várjuk a
„sült galambot”, hanem most is meg kell ragadni
azokat a lehetőségeket, amelyek csak egy kicsit is
javítják életminőségünket, munkánk színvonalát.
Ha ez így lesz, akkor tizenkét hónap múlva többsé-
gében elégedetten tekinthetünk vissza erre a ma
még rengeteg bizonytalanságot ígérő esztendőre.
Ehhez kívánok valamennyi dömsödi lakótársam-
nak sok erőt, egészséget. Kívánom, hogy magán-
életükben mindenki teljesíteni tudja azokat a célo-
kat, amelyeket maga elé tűzött ezekben a napok-
ban. A legtitkosabb álmok is valósuljanak meg.
Kívánom, hogy a megélhetés, ha csak egy kicsivel
is, de könnyebb legyen, és kívánok rengeteg türel-
met a nehézségek leküzdéséhez! Egy mondattal
kifejezve: Boldog Új Évet Kívánok!

Most pedig az év hajrájában történő dolgokról.
Az előzőAktuálisban megígértem, hogy beszámo-
lok a Közbiztonsági Fórumról. A képviselő-testü-

Folytatás a következő oldalon.
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Dömsöd Nagy köz ség Ön kor -
mány zat Kép vi se lő-tes tü le te

2011. ja nu ár 31-én (hét főn)2011. ja nu ár 31-én (hét főn)
18 óra kor18 óra kor

az Ok ta tá si és Mű ve lő dé si
Köz pont ba

FALUGYŰLÉSFALUGYŰLÉS-t
hív ös  sze,

mely re meg hív ja a te le pü lés
la ko sa it.

A fa lu gyű lé sen a 2011. évi
költ ség ve tés ről, a be ru há zá -

sok ról kap tá jé koz ta tást
a la kos ság.

„Bor, búza, gabona
mindig bõven legyen,

az Isten áldása
mindig rajtuk legyen

Ámen”
-Dömsödi mozaikok-

Békés, boldog új esztendõt
kívánunk minden kedves

olvasónknak!
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let ven dé ge volt dr. Csipler Nor bert ka pi tány úr, a
Dömsödön szol gá la tot tel je sí tő rend őrök, a Pol -
gár őr ség ve ze tői, a Tűz ol tó Egye sü let ve ze tői.
Nos, úgy gon do lom, hogy hasz nos két órás esz me -
cse re van mö göt tünk. Ezt szok tuk mon da ni egy
ilyen fó rum után, de most tény leg úgy ér zem,
hogy ki csit elő re fo gunk moz dul ni a köz biz ton ság
ja ví tá sá ban. Ter mé sze te sen ez ak kor lesz igaz, ha
az ott el hang zot ta kat tar ta lom mal tölt jük meg, és
nem száll el a szó. Na gyon fon tos dön té sünk volt,
hogy meg te rem tjük a 24 órás rend őri je len lét fel -
tét ele it. En nek az anya gi ter he it az ön kor mány zat
egye dül vi sel ni nem tud ja, így az tán ké rek min -
den kit, aki meg te he ti, hogy ado má nya ik kal se gít -
sék e fel ada tunk tel je sí té sét is. Új jászer vez tük a
Dömsödért Ala pít ványt, és a cél zot tan ide be fi ze -
tett tá mo ga tá sok ga ran tál tan er re a fel adat ra lesz -
nek fel hasz nál va. Ezek ről a be fi ze té sek ről iga zo -
lást ál lí tunk ki, és az ös  szeg le ír ha tó az adó alap -
ból. Nagy se gít ség az is, ha a sze mé lyi jö ve de lem -
adó juk 1%-át az Ala pít vány nak ren de lik, hi szen
az eb ből be folyt ös  szeg ből is je len tős rész jut ide.
Írá som vé ge fe lé le írom az adó szá mun kat, és áp ri -
li sig még meg is mét lem majd pár szor, hogy sen ki
se fe lejt se el. 

Két jó hír is ma radt még er re az év re. Az egyik
az, hogy az RSD pro jekt azon ré sze, amely az
üdü lő öve zet csa tor ná zá sá val kap cso la tos, tá mo -
ga tott elem mé vált, így a kö vet ke ző évek egyik ki -
emelt be ru há zá sa lesz. 2011-ben va ló szí nű, hogy
csak az elő ké szí tő mun kák kez dőd nek meg, az
iga zi, la kos sá got is érin tő épí tés csak a ké sőb bi
idők ben va ló sul meg. Az érin tet te ket fo lya ma to -
san tá jé koz tat ni fog juk. 

A má sik jó hír az, hogy kö zel húsz mil lió fo rin tot
nyer tünk a „vi zes” pá lyá za tunk ter ve zé si mun ká i -
hoz. Ez an  nyit je lent – igaz, csak hal kan jegy zem
meg – hogy kéz zel fog ha tó kö zel ség be ke rült Döm-
söd utób bi húsz évé nek leg na gyobb be ru há zá sa! Is -
mer ve az ivó víz stra té gi ai vol tát, ta lán nem túl zás
azt ál lí ta ni, hogy si ker ese tén mér föl des lé pést ten -
nénk te le pü lé sünk jö vő jé nek ala kí tá sá ban, hi szen
szin te a 21. szá zad tel jes idő tar tam ára meg ol da ná
az ivó víz kér dés mi nő sé gi és men  nyi sé gi gond ja it.

Nem friss ke le tű szo kás, hogy az évet a Ka rá cso -
nyi kon cert tel és a nyug dí ja sok sze rény ven dég lá tá -
sá val zár juk. Biz tos va gyok ab ban, hogy nem én
va gyok az egye dü li, aki na gyon jól szó ra ko zott
mind két ren dez vé nyen. A jó ke dély ről, a jó han gu -
lat ról az előbbin az is ko la ta nu lói, az utób bin Ócsai
Ju li és Vigh Le ven te mel lett a dömsödi éne kes-tán -
cos fi a ta lok gon dos kod tak. Is mét üde szín folt volt a
Bet le he mes Ta lál ko zó és a mé zes ka lács ki ál lí tás.

Már utal tam a sze mé lyi jö ve de lem adó 1%-ának
ren del ke zé sé re. Tisz te let tel ké rek min den kit, hogy
ez zel is tá mo gas sák a Dömsödért Ala pít ványt.
Olyan, egyéb ként fon tos cé lok ra költ jük majd ezt
az ös  sze get, ame lye ket a költ ség ve té sünk ből nem
tu dunk tá mo gat ni. Adó szá munk: 18668456-1-13.

A Köz tár sa sá gi El nök úr új évi kö szön tő jé ben az
ös  sze fo gás szük sé ges sé gét emel te ki. En nél szebb
gon do lat tal én sem zár ha tom a 2011-es év el ső Ak -
tu á li sát. Te hát: ös  sze fog va, egy mást se gít ve min -
den ne héz sé get le kell küz de nünk! Ez le gyen éle -
tünk egyik leg fon to sabb mo ti vá ci ó ja!

Bencze Ist ván

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat
Kép vi se lő-tes tü le te 2010. de cem ber 15-én
meg tar tott ala ku ló ülé sén az aláb bi na pi ren -
de ket tár gyal ta.

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 (ké sőbb ér ke zett), Ba logh Lász ló
Le ven te, Csi kós Lászlóné (ké sőbb ér ke zett), Is -
pán Ig nác, Láz ár Jó zsef, dr. Rókusfalvy Sylvia,
Sallai Gá bor, Sza bó And rea kép vi se lők.

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 7 igen, 0 nem – egy han gú

sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

173/2010. (XII. 15.) Kt. számú ha tá ro zat
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./ Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat és in -

téz mé nyei 2010. I-III. ne gyed éves gaz dál ko -
dá sá ról szó ló be szá mo ló

4./ Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat 2011.
évi költ ség ve té si kon cep ci ó ja

5./ Az épít mény adó ról és a ma gán sze mé lyek
kom mu ná lis adó já ról szó ló 23/2003. (XII.
18.) ren de let mó do sí tá sa

6./ A gyer mek vé de lem he lyi sza bá lyo zá sá ról
szó ló 8/1998. (V. 5.) ren de let mó do sí tá sa

7./ A pénz ben és ter mé szet ben nyúj tott szo ci á lis
tá mo ga tá sok ról és az ön kor mány zat ál tal
biz to sí tott szo ci á lis alap szol gál ta tá sok ról
szó  ló 17/2005. (IX. 16.) ren de let mó do sí tá sa

8./ A köz tisz ta ság ról és a szer ve zett köz tisz ta sá -
gi köz szol gál ta tás kö te le ző igény be vé te lé ről
szó ló ön kor mány za ti ren de let meg al ko tá sa

9./ A köz mű ves szenny víz el ve ze tés ről és a te le -
pü lé si fo lyé kony hul la dék ke ze lé sé ről, szál -
lí tá sá ról és a szer ve zett köz szol gál ta tás ról
szó ló 6/2002. (VII. 24.) ren de let mó do sí tá sa

10./ Együtt mű kö dé si meg ál la po dás a Dömsödi
Ál ta lá nos Ipar tes tü let tel

11./ A kép vi se lő-tes tü let 2011. évi mun ka ter ve
12./ A köz tiszt vi se lők egyé ni tel je sít mény kö ve -

tel mé nyei alap ját ké pe ző 2011. évi ön kor -
mány za ti cé lok meg ha tá ro zá sa

13./ Apaj Köz ség meg ke re sé se a tár su lá sok ból
ere dő tar to zá sok meg fi ze té sé nek fel tét ele i -
ről

14./ Dömsödért Ala pít vány ala pí tó ok ira tá nak
mó do sí tá sa, új ku ra tó ri um vá lasz tá sa

15./ A Rác ke ve és Tér sé ge Ön kor mány za ti Be -
ru há zá si Tár su lás he lyet tes el nö ké nek
meg vá lasz tá sa, tár su lá si meg ál la po dás
mó  do sí tá sa

16./ Vodafone bér le ti szer ző dés aján lat

17./ Könyv vizs gá lat ra szó ló meg bí zás meg -
hosszab bí tá sa

18./ Ön kor mány zat va gyon- és fe le lős ség biz to -
sí tá si szer ző dés meg kö té se

19./ CSÖT-ből va ló ki vá lás kez de mé nye zé se
Zárt ülé sen:
20./ Sze mé lyi ügy
21./ Ön kor mány za ti ha tó sá gi ügy ben ér ke zett

fel leb be zés el bí rá lá sa 
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 7 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

174/2010. (XII. 15.) 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: egy sze rű több ség, nyílt
sza va zás)

A kép vi se lő-tes tü let 8 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

175/2010. (XII. 15.) 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. Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat és
in téz mé nyei 2010. I-III. ne gyed éves gaz dál -
ko dá sá ról szó ló be szá mo ló

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

A kép vi se lő-tes tü let 9 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

176/2010. (XII. 15.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor -
mány zat és in téz mé nyei 2010. I-III. ne gyed éves
gaz dál ko dá sá 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

4. Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat
2011. évi költ ség ve té si kon cep ci ó ja

Folytatás az előző oldalról.
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(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt
sza va zás)

A kép vi se lő-tes tü let 9 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

177/2010. (XII. 15.) Kt. szá mú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor -
mány zat 2011. évi költ ség ve té si kon cep ci ó ját
el fo gad ja. 

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

5./ Az épít mény adó ról és a ma gán sze mé -
lyek kom mu ná lis adó já ról szó ló 23/2003.
(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 9 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg al kot ta a kö vet ke ző ren de le tet:

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

15/2010. (XII. 17.) ren de le te
Az épít mény adó ról és a ma gán sze mé lyek

kom mu ná lis adó já ról szó ló 23/2003. (XII. 18.)
ren de let mó do sí tá sá ról
A ren de let ki hir det ve: 2010. de cem ber 17. nap ján.
A ren de let ha tá lyos: 2010. de cem ber 17. nap já tól.

A ren de let mó do sí tá sa az adó mér té két nem
érin tet te, pusz tán az épít mény adó kö ré ben a
men tes ség alá tar to zó he lyi sé gek kö re ke rült
pon to sí tás ra.

6./ A gyer mek vé de lem he lyi sza bá lyo zá sá -
ról szó ló 8/1998. (V. 5.) 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 9 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg al kot ta a kö vet ke ző ren de le tet:

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

16/2010. (XII. 17.) ren de le te
A gyer mek vé de lem he lyi sza bá lyo zá sá ról

szó ló 8/1998. (V. 5.) ren de let mó do sí tá sá ról.
A ren de let ki hir det ve: 2010. de cem ber 17. nap ján.
A ren de let ha tá lyos: 2010. de cem ber 17. nap já tól.

7./ A pénz ben és ter mé szet ben nyúj tott
szo ci á lis tá mo ga tá sok ról és az ön kor mány -
zat ál tal biz to sí tott szo ci á lis alap szol gál ta tá -
sok ról szó ló 17/2005. (IX. 16.) 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 9 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg al kot ta a kö vet ke ző ren de le tet:

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

17/2010. (XII. 17.) ren de le te
A pénz ben és ter mé szet ben nyúj tott szo ci á lis

tá mo ga tá sok ról és az ön kor mány zat ál tal biz to -
sí tott szo ci á lis alap szol gál ta tá sok ról szó ló
17/2005. (IX. 16.) ren de let mó do sí tá sá ról
A ren de let ki hir det ve: 2010. de cem ber 17. nap ján.
A ren de let ha tá lyos: 2010. de cem ber 17. nap já tól.

8./ A köz tisz ta ság ról és a szer ve zett köz -
tisz ta sá gi köz szol gál ta tás kö te le ző igény be -
vé te lé ről szó ló ön kor mány za ti ren de let meg -
al ko 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 9 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg al kot ta a kö vet ke ző ren de le tet:

178/2010. (XII. 15.) 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 tisz ta ság ról és a szer ve zett
köz tisz ta sá gi köz szol gál ta tás kö te le ző igény be -
vé te lé ről szó ló új ön kor mány za ti ren de let meg -
al ko tá sát el na pol ja ad dig, amíg a Bio-Pannónia
Kft. a ren de letter ve zet 1. szá mú mel lék le té nek
meg fe le lő díj ja vas la tot az ön kor mány zat ré szé -
re át nem ad ja.

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

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

A kép vi se lő-tes tü let 9 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg al kot ta a kö vet ke ző ren de le tet:

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

18/2010. (XII. 17.) ren de le te
A köz tisz ta ság ról és a szer ve zett köz tisz ta sá -

gi köz szol gál ta tás kö te le ző igény be vé te lé ről
szó ló 8/1996. (IV. 2.) ren de let mó do sí tá sá ról
A ren de let ki hir det ve: 2010. de cem ber 17. nap ján
A ren de let ha tá lyos: 2011. ja nu ár 1.

A jö vő évi dí jak a kö vet ke zők sze rint 
ala kul nak:

A./
A köz szol gál ta tás dí ja ha von ta 728 Ft+ÁFA/hó
– eb ből alap díj: 416 Ft+ÁFA
– ha von ta két ürí tés dí ja: 312 Ft+ÁFA
Min den to váb bi ürí tés dí ja 144 Ft/+ÁFA/ürítés
1 db 1,1 m3-es kon té ner ürí té se:                        

3.516 Ft+ÁFA/ürítés 
1 db 3 m3-es  kon té ner ürí té se:                          

12.789 Ft+ÁFA/ürítés
1 db 5 m3-es  kon té ner ürí té se:                        

21.313 Ft+ÁFA/ürítés
A sze mét te le pen tör té nő kom mu ná lis szi lárd
hul la dék le ra kás dí ja:
a) ház tar tá sok ból szár ma zó hul la dék ese tén /la -
kos sági fogyasztók/: 3.859 Ft+ÁFA/tonna
b) zöld hul la dék el he lye zé se:

3.859 Ft+ÁFA/tonna
B./
A te le pü lé sen la kó hel  lyel ren del ke ző sze mé -
lyek (ingatlan tu laj do no sa, használója) ré szé re
az ön kor mány zat a szol gál ta tó val meg kö tött

meg ál la po dás alap ján ked vez ményt biz to sít. 
A köz szol gál ta tás ked vez mé nyes ha vi dí ja: 

520 Ft+ÁFA/hó
– eb ből alap díj: 416 Ft+ÁFA/hó
– ürí té si díj: 104 Ft+ÁFA/hó
ha vi dí jon fe lü li min den to váb bi ürí tés ked -
vez mé nyes dí ja: 48 Ft+ÁFA/ürítés
• Üdü lőtu laj do no sok ese té ben a szol gál ta tás
igény be vé te le áp ri lis 1-jétől ok tó ber  31-ig  kö te -
le ző.

• A sze mét te lep re a dömsödi la ko sok és üdü lők
ál tal ki szál lí tott zöld- és ház tar tá si kom mu ná -
lis hul la dék al kal man ként 200 kg men  nyi sé gig
díj men te sen le rak ha tó.

9./ A köz mű ves szenny víz el ve ze tés ről és a
te le pü lé si fo lyé kony hul la dék ke ze lé sé ről,
szál   lí tá sá ról és a szer ve zett köz szol gál ta tás ról
szó ló 6/2002. (VII. 24.) 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 9 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg al kot ta a kö vet ke ző ren de le tet:

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

19/2010. (XII. 17.) ren de le te
A köz mű ves szenny víz el ve ze tés ről és a te le -

pü lé si fo lyé kony hul la dék ke ze lé sé ről, szál lí tá -
sá ról és a szer ve zett köz szol gál ta tás ról szó ló
6/2002. (VII. 24.) ren de let mó do sí tá sá ról
A ren de let ki hir det ve: 2010. de cem ber 17. nap ján.
A ren de let ha tá lyos: 2011. ja nu ár 1.

A 2011. ja nu ár 1-jétől ér vé nyes dí jak:
A.) Szenny víz el ve ze té si köz üze mi szol gál ta -
tás dí ja:
a.) la kos sá gi fo gyasz tó ese té ben:

304 Ft+ÁFA/m3

b.) kö zü le ti fo gyasz tó ese té ben:
450 Ft+ÁFA/m3

B) A te le pü lé si fo lyé kony hul la dék szál lí tá si
köz szol gál ta tás dí ja: 1200 Ft+ÁFA/m3

C.) Szenny víz ürí té si dí ja a szenny víz te le pen
a.) la kos sá gi fo gyasz tó ese té ben:

474 Ft+ÁFA/m3

b.) kö zü le ti fo gyasz tó ese té ben:
504 Ft+ÁFA/m3”

10./ Együtt mű kö dé si meg ál la po dás a
Döm södi Ál ta lá nos Ipar tes tü let tel

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

A kép vi se lő-tes tü let 9 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

179/2010. (XII. 15.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te el is mer ve a már meg lé vő part -
ne ri kap cso la to kat együtt mű kö dé si meg ál la po -
dást köt a Dömsödi Ál ta lá nos Ipar tes tü let tel.
(Kép vi se li: Tóth Sán dor el nök)
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A kép vi se lő-tes tü let az együtt mű kö dé si meg -
ál la po dás szö ve gét je len ha tá ro zat 1. szá mú
mel lék le te sze rin ti tar ta lom mal hagy ja jó vá.

A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za Bencze
Ist ván pol gár mes tert az Együtt mű kö dé si Meg -
ál la po dás alá írá sá ra.

Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let,
Bencze Ist ván pol gár mes ter

Ha tár idő: fo lya ma tos;
alá írás 2010. de cem ber 22-ig.

11./ A kép vi se lő-tes tü let 2011. évi mun ka -
ter ve

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

A kép vi se lő-tes tü let 9 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

180/2010. (XII. 15.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a Kép vi se lő-tes tü let 2011. évi
mun ka terv ét a ha tá ro zat mel lék le te ként jó vá -
hagy ja.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter;
dr. Bencze Zol tán al jegy ző

Ha tár idő: fo lya ma tos 2011. de cem ber 31-ig

12./ A köz tiszt vi se lők egyé ni tel je sít mény -
kö ve tel mé nyei alap ját ké pe ző 2011. évi ön -
kor mány za ti cé lok meg ha tá ro zá sa

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

A kép vi se lő-tes tü let 7 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

181/2010. (XII. 15.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te meg tár gyal ta „A köz tiszt vi se lők -
kel egyé ni tel je sít mény kö ve tel mé nyei alap ját ké -
pe ző 2011. évi ön kor mány za ti cé lok meg ha tá ro -
zá sa” cí mű elő ter jesz tést és az aláb bi ha tá ro za -
tot hoz za.

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -
vi se lő-tes tü le te a Dömsöd Nagy köz ség Pol gár -
mes te ri Hi va ta lá ban fog lal koz ta tott köz tiszt vi -
se lők kel szem ben a 2011. év re tá masz tan dó tel -
je sít mény kö ve tel mé nyek alap já ul az aláb bi cé -
lo kat ha tá roz za meg:
– A pol gár mes te ri hi va tali ügy in té zés ben a szol -

gál ta tói jel leg ér vé nye sí té se, és fo ko zot tan ér -
vé nye sül je nek a pol gár ba rát igaz ga tás esz kö -
zei és mód sze rei. Az ügy fe lek tel jes kö rű tá jé -
koz ta tá sa és fel vi lá go sí tá sa, a le he tő sé gek hez
ké pest egy sze rű sí te ni kell az el já rá so kat.

– A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta -
tás ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló 2004. évi
CXL. tör vény (Ket.) meg fe le lő szak mai szín -
vo na lú al kal ma zá sa. A ma gas szín vo na lú
szak mai mun ka ér de ké ben a köz tiszt vi se lők
to vább kép zé sé nek biz to sí tá sa. 

– A fel ügye le ti szer vek ál tal vég zett el len őr zé -
sek és vizs gá la tok, to váb bá a bel ső el len őr zés
meg ál la pí tá sai és ja vas la tai alap ján in téz ke dé -

si terv ké szí té se és az in téz ke dé sek fo ko zott
vég re haj tá sa.

– Rész vé tel a gaz dál ko dá si fo lya ma tok kor sze -
rű sí té sé ben. Az in teg rált gaz dál ko dá si és in -
for má ci ós rend szer fo ko za tos, a fo lya ma tos
mű kö dést biz to sí tó be ve ze té se. Ez zel ös  sze -
füg gés ben a gaz da sá gi fel ada tok el lá tásá nak
át szer ve zé se.

– A fel ada tok el lá tá sa so rán to vább ra is tö re ked -
ni kell az ön kor mány za ti va gyon ha té kony
hasz no sí tá sá ra.

– Ki emelt fi gyel met kell for dí ta ni a fel adat el lá -
tás fel tét ele it biz to sí tó in téz mé nyi va gyon ál -
la gá nak meg óvá sá ra, fel újí tá sá ra, az in téz mé -
nyi be vé te lek be sze dé sé re, a hát ra lé kok csök -
ken té sé re.

– Az ön kor mány za ti ren de le tek hatályosulásá-
nak fo lya ma tos vizs gá la ta, a szük sé ges ren de -
let mó do sí tá sok el ké szí té se. 

– Az ön kor mány zat 2011-2014. idő szak ra vo -
nat ko zó gaz da sá gi prog ram já nak ki ala kí tá sa,
vég re haj tá sá nak ér de ké ben a te le pü lé si stra té -
gi ák fe lül vizs gá la ta.

– A te le pü lés köz biz ton sá gá nak meg szi lár dí tá sa
ér de ké ben fo lya ma tos együtt mű kö dés a rend -
vé del mi és bűn ül dö ző szer vek kel. Az együtt -
mű kö dé sek ha té kony sá gá nak és ered mé nyes -
sé gé nek ér de ké ben szük sé ges fel té te lek biz to -
sí tá sa az ön kor mány zat le he tő sé ge i hez mér -
ten. A köz te rü le tek biz ton sá ga ér de ké ben
tech ni kai esz kö zök – tér fi gye lő rend szer – be -
ve ze té se le he tő sé gé nek  meg vizs gá lá sa.

– A te le pü lés köz te rü le ti rend jé nek, tisz ta sá gá -
nak és ren del te tés sze rű hasz ná la tá nak fo lya -
ma tos biz to sí tá sa. Ezek meg va ló sí tá sa ér de ké -
ben a ha tó sá gi mun ka szín vo na lá nak ja ví tá sa.
Te le pü lés őr al kal ma zá si le he tő sé gé nek meg -
vizs gá lá sa, a szük sé ges for rá sok ren del ke zés -
re ál lá sa ese tén a te le pü lés őr be ve ze té se.

– Az ön kor mány za ti tu laj do nú in gat la nok, köz -
par kok fo lya ma tos gon do zá sa és kar ban tar tá -
sa. A köz par kok funk ci o ná lis ki ala kí tá sa (ter -
vek el ké szí té se), a Pol gár mes te ri Hi va tal előt ti
tér fel újí tá sá nak elő ké szí té se. Zöld te rü le tek
szá má nak nö ve lé se, fá sí tás.

– A te le pü lés szer ke ze ti terv mó do sí tá sá val kap -
cso la tos fel ada tok pon tos vég re haj tá sa, a mó -
do sí tás el fo ga dá sa. A te le pü lés szer ke ze ti terv
ké szí té se so rán a la kos ság igé nye i nek fel mé -
ré se, il let ve a jó vá ha gyott te le pü lés fej lesz té si
kon cep ció és a köz sé get érin tő je len tő sebb be -
ru há zá sok fi gye lem be vé te le.

– A Nem ze ti Köz fog lal koz ta tá si Prog ram ke re -
té ben az ön kor mány za ti köz fog lal koz ta tás át -
ala kí tá sa. A köz fog lal koz ta tás hoz szük sé ges
tár gyi fel té te lek és esz kö zök ál la po tá nak fel -
mé ré se, új esz kö zök be szer zé se.

– Az ön kor mány zat tal szer ző dé ses jog vi szony -
ban ál ló köz szol gál ta tók te vé keny sé gé nek fi -
gye lem mel kí sé ré se, rend sze res be szá mol ta tá -
sa. A szol gál ta tás szín vo na lá val, mi nő sé gé vel
kap cso la tos la kos sá gi igé nyek fel mé ré se és
szol gál ta tók fe lé tör té nő köz ve tí té se a fo -
gyasz tói elé ge dett ség ja ví tá sa ér de ké ben. 

– A pá lyá za tok kal el nyer he tő ha zai és eu ró pai
uni ós for rá sok fel hasz ná lá sá ban rej lő le he tő -
sé gek op ti má lis ki hasz ná lá sa, a ha zai és uni ós
pá lyá za tok és pro jek tek ki dol go zá sa. A nyer -
tes pá lyá za tok el szá mo lá si és do ku men tá lá si
rend jé nek be tar tá sa és el len őr zé se.

– Az éves költ ség ve tés (kon cep ció, ren de let) el -
ké szí té se. Az éves költ ség ve tés vég re haj tá sa,
az elő i rány zat ok pon tos ve ze té se, az ana li ti -
kák fo lya ma tos egyez te té se. A költ ség ve té si
be szá mo lók I-III. ne gyed éves és éves be szá -
mo lók ha tár idő ben tör té nő el ké szí té se.

– Az ön kor mány za ti in téz mé nyek mű kö dé sé -
nek, gaz dál ko dá sá nak fo lya ma tos fi gye lem -
mel kí sé ré se, el len őr zé se. Az in téz mé nyek to -
váb bi ösz tön zé se a költ ség kí mé lő, ra ci o ná lis
gaz dál ko dás ra, pá lyá za tok ké szí té sé re.

– A költséghatékony gaz dál ko dás, az op ti má lis
ener gia fel hasz ná lás és a kör nye zet vé del mi
szem pont ok ér vé nye sí té se ér de ké ben az ön -
kor mány zat ál tal fenn tar tott in gat la nok és a
köz vi lá gí tás ener ge ti kai át vi lá gí tá sa. Az ön -
kor mány zat ener gia be szer zé sé re irá nyu ló el -
já rá sainak le foly ta tá sa az ener ge ti kai cé lú ki -
adá sok csök ken té se ér de ké ben.

– Fenn tart ha tó sá gi – zöld – szem pont ok fo ko za -
tos ér vény re jut ta tá sa az ön kor mány zat és in -
téz mé nyei be szer zé sei so rán a költ ség kí mé lő
gaz dál ko dás meg tar tá sa mel lett. 

– A bel ső el len őr zé si rend szer és a fo lya mat ba
épí tett elő ze tes és utó la gos ve ze tői el len őr zé si
rend szer (FEUVE) ha té kony mű köd te té se.

– A he lyi adó be sze dés és a gép jár mű adó be sze -
dés ha té kony sá gá nak biz to sí tá sa. Az adó be vé -
tel terv sze rin ti tel je sí té sét biz to sí tó in téz ke dé -
sek elő ké szí té se és vég re haj tá sa. Az adó el len -
őr zé sek ha té kony sá gá nak nö ve lé se, az el len -
őr zé si mód sze rek szé le sí té se.

– A he lyi adó el ke rü lés meg szün te tés, va la mint
az épí té si sza bá lyok be tar ta tás ér de ké ben át fo -
gó ha tó sá gi el len őr zés, a jog sér tő ese tek fel de -
rí té se, a szük sé ges el já rá sok ered mé nyes le -
foly ta tá sa.

– A hi va ta li mű kö dés alap do ku men tu ma i nak
(SzMSz, ala pí tó ok irat ok, bel ső sza bá lyo zó
jel le gű egyéb do ku men tu mok, mun ka kö ri le -
írá sok stb.) fo lya ma tos ak tu a li zá lá sa. 

– Az ÁROP szer ve zet fej lesz té si pro jekt ered -
mé nye i nek fo lya ma tos át ül te té se a gya kor lat -
ba, a Pol gár mes te ri Hi va tal ban a fel adat el lá tás
át szer ve zé se, mun ka kö rök mó do sí tá sa.

– Az ön kor mány za ti in téz mé nyek alap do ku -
men tu mai meg fe le lő sé gé nek fo lya ma tos fi -
gye lem mel kí sé ré se, szük ség ese tén mó do -
sí tá sa.

– Az ön kor mány zat sa ját fenn tar tá sú in téz mé -
nye i nek jog sze rű és sza bály sze rű mű kö dé sé -
nek biz to sí tá sa. A tár su lá sok ban mű köd te tett
in téz mé nyek kel kap cso la tos fel ada tok ma ra -
dék ta lan el lá tá sa. 

– Az ön kor mány za ti tár su lá sok meg ál la po dá sa -
i nak fe lül vizs gá la ta.

– Az ön kor mány za ti in téz mé nyek és a hi va tal
mun ká já nak ös  sze han go lá sa. 
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– Az ön kor mány za ti mé di a tar tal mi fej lesz té se.
Az ön kor mány zat internetes por tál já nak kar -
ban tar tá sa, szol gál ta tá sa i nak bő ví té se. La kos -
sá gi tá jé koz ta tó szol gál ta tás fej lesz té se. A por -
tál tar tal má nak fo lya ma tos fel töl té se, ak tu a li -
zá lá sa ér de ké ben szer kesz tő ség lét re ho zá sa.

– A Pol gár mes te ri Hi va tal és  sze rű, költ ség ta ka -
ré kos gaz dál ko dá sá nak biz to sí tá sa.

– A te le pü lés fej lesz té si stra té gi ák meg va ló sí tá -
sá nak ér té ke lé se, meg fe le lő mó do sí tá sa. A
stra té gi ák ban meg ha tá ro zott cé lok el éré se ér -
de ké ben a pá lyá za ti és egyéb for rá sok fel ku ta -
tá sa és az ön kor mány zat te her bí rás hoz mért
ki hasz ná lá sa.

– A tár sa dal mi szer ve ze tek kel és a he lyi egyé ni
és tár sas vál lal ko zá sok kal part ne ri kap cso la -
tok és a kap cso lat tar tás in téz mé nye sí tett for -
má já nak fej lesz té se. Az együtt mű kö dé si és a
köz mű ve lő dé si meg ál la po dá sok hatályo su lá -
sának vizs gá la ta, a ta pasz ta la tok alap ján a
meg ál la po dá sok mó do sí tá sa.

– A Dömsödi Ci gány Ki sebb sé gi Ön kor mány -
zat tal va ló együtt mű kö dés le he tő sé ge i nek
vizs   gá la ta, együtt mű kö dé si meg ál la po dás
meg   kö té se. A ki sebb sé gi ön kor mány zat be vo  -
ná sa a ki sebb sé get is köz vet le nül érin tő te le -
pü lé si stra té gia ki dol go zá sá ba és vég re haj tá -
sá ba.

– A te le pü lé si ren dez vé nyek meg fe le lő szín vo na -
lú meg tar tá sa, a ren dez vé nyek ál tal kép vi selt
kul tu rá lis szín vo nal meg tar tá sa mel lett le gye -
nek al kal ma sak a lá to ga tók szá má nak nö ve lé -
sé re. Fel kell ku tat ni és igény be kell ven ni ezek
meg va ló sí tá sá hoz a pá lyá za ti le he tő sé ge ket.
A kép vi se lő-tes tü let fel ké ri a kör jegy zőt,

hogy in téz ked jen a Pol gár mes te ri Hi va tal köz -
tiszt vi se lői 2010. évi egyé ni tel je sít mény kö ve -
tel mé nyei meg ha tá ro zá sá ról.

Egy ben fel ké ri Bencze Ist ván pol gár mes tert,
hogy a kör jegy ző 2011. évi tel je sít mény kö ve -
tel mé nye it – a Pol gár mes te ri Hi va tal 2011. évi
ki emelt cél ki tű zé sei alap ján – ál la pít sa meg.

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

Ha tár idő: egyé ni tel je sít mény kö ve tel mé nyek
el ké szí té sé re 2011. már ci us 15.
Kör jegy ző tel je sít mény ér té ke lé -
sé re 2011. de cem ber 31.

13./ Apaj Köz ség meg ke re sé se a tár su lá -
sok ból ere dő tar to zá sok meg fi ze té sé nek fel -
tét ele 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 9 igen sza va zat tal – egy -
han gú sza va zás sal meg hoz ta az aláb bi ha tá ro za -
tot:

182/2010. (XII. 15.) 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 je len le gi gaz da sá gi hely zet ben
nem tá mo gat ja Apaj Köz ség Kép vi se lő-tes tü let -
ének azon ké ré sét, hogy a kör jegy ző ség és a
köz ok ta tá si tár su lá sok mű kö dé se so rán ke let ke -

zett, Apaj Köz ség nek Dömsöd Nagy köz ség gel
szem ben fenn ál ló tar to zá sát 3 év alatt fi zes se
meg Apaj Köz ség Ön kor mány za ta.

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -
vi se lő-tes tü le te a tar to zás tel jes ös  sze gé nek
meg fi ze té sé re 2010. már ci us 31-ig ad ha la dé kot
Apaj Köz ség Ön kor mány za tá nak.

A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za Bencze
Ist ván pol gár mes tert je len ha tá ro zat Apaj Köz -
ség Ön kor mány za tá val tör té nő köz lé sé re.

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

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

A kép vi se lő-tes tü let 9 igen sza va zat tal – egy -
han gú sza va zás sal meg hoz ta az aláb bi ha tá ro za -
tot:

183/2010. (XII. 15.) Kt. szá mú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te nem tá mo gat ja Apaj Köz ség
Ön kor mány za tá nak a Dömsöd – Apaj Ál ta lá nos
Is ko la Köz ok ta tá si In téz mény fenn tar tói Tár su -
lás tár su lá si meg ál la po dá sá nak 10.2 pont já ban
meg ha tá ro zott tár su lá si nor ma tí va meg osz tá si
arány mó do sí tá sá ra irá nyu ló kez de mé nye zé sét.

A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za Bencze
Ist ván pol gár mes tert je len ha tá ro zat Apaj Köz -
ség Ön kor mány za tá val tör té nő köz lé sé re.

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

14./ Dömsödért Ala pít vány ala pí tó ok ira -
tá nak mó do sí tá sa, új ku ra tó ri um vá lasz 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 9 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

184/2010. (XII. 15.) 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 ál tal ala pí tott
Dömsödért Ala pít vány ala pí tó ok ira tát az aláb -
bi ak sze rint mó do sít ja:

„7. Az ala pít vány ke ze lő je:
A va gyon ke ze lé sé re, a tá mo ga tá sok oda íté lé -

sé re és az ala pít vány ügye i nek in té zé sé re 3 ta gú
ku ra tó ri um mű kö dik, mely nek tag jai:

– Orosz Lajosné
– Tóth Sán dor
– Bődi End re”
A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za Bencze

Ist ván pol gár mes tert az ala pí tó ok irat mó do sí -
tásá nak alá írá sá ra és a mó do sí tás nak a Pest Me -
gyei Bí ró ság hoz tör té nő be nyúj tá sá ra.

Fe le lős: Kép vi se lő-tes tü let,
Bencze Ist ván pol gár mes ter

Ha tár idő: 2010. ja nu ár 31.

15./ A Rác ke ve és Tér sé ge Ön kor mány za ti
Be ru há zá si Tár su lás he lyet tes el nö ké nek
meg vá lasz tá sa, tár su lá si meg ál la po dás 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 9 igen, 0 nem – egy han gú

sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

185/2010. (XII. 15.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a he lyi ön kor mány zat ok tár su lá -
sa i ról és együtt mű kö dé sé ről szó ló 1997. évi
CXXXV. tör vény ben biz to sí tott jog kör ében az
aláb bi ha tá ro za tot hoz za.

A kép vi se lő-tes tü let a Rác ke ve és Tér sé ge
Ön kor mány za ti Be ru há zá si Tár su lás (szék he -
lye: Dömsöd, Pe tő fi tér 6.) ala pí tó szer ző dé sé -
nek és ala pí tó ok ira tá nak mó do sí tá sá val egyet -
ért. Tá mo gat ja a tár su lá si ta nács ha tá ro za tát,
mel  lyel a tár su lá si ta nács he lyet tes el nö ké vé
Szadai Jó zse fet, Rác ke ve Vá ros pol gár mes ter ét
meg vá lasz tot ta.

A kép vi se lő-tes tü let fel ké ri a pol gár mes tert,
hogy a ha tá ro zat ról a Rác ke ve és Tér sé ge Ön -
kor mány za ti Be ru há zá si Tár su lás el nö két ér te -
sít se.

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

16./ Vodafone bér le ti szer ző dés aján lat
(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt

sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let 9 igen, 0 nem – egy han gú

sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

186/2010. (XII. 15.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te bérbeadja a Vodafone Ma gyar -
or szág Mo bil Táv köz lé si Zárt kö rű en Mű kö dő
Rész vény tár sa ság (szék he lye: 1096 Bu da pest,
Lechner Ödön fa sor 6., cég jegy zék szá ma: Cg.
01-10-044159, adó szá ma: 11895927-2-44, le -
ve le zé si cí me: Vodafone Ma gyar or szág ZRt.,
1476 Bu da pest 100., Pf. 350) ré szé re a Dömsöd
Szé che nyi Ist ván út alat ti, 1855 hrsz.-ú in gat lan -
nak kö zö sen ki je lölt 10 m2-es ré szét mo bil te le -
fon bá zis ál lo más lé te sí té se cél já ra 2012. de cem -
ber 31-ig. A bér le ti díj a 2 év re ös  sze sen
1.200.000 Ft+ÁFA, az az egy mil lió-kétszázezer
fo rint+ÁFA, ame lyet bér lő egyösszegben fi zet
meg Bér be adó nak.

Fe le lős: pol gár mes ter
Ha tár idő: szer ző dés alá írá sá ra

2010. de cem ber 31.

17./ Könyv vizs gá lat ra szó ló meg bí zás
meg  hos  szab bí 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, 1 nem, 0 tar tóz -
ko dás sal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

187/2010. (XII. 15.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat

Kép vi se lő-test ül te 2011. ja nu ár 1-jétől 2013.
de cem ber 31-ig ha tá ro zott idő re meg bíz za a
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Dr. Schmidt Gé za Bt.-t (szék he lye: 1115 Bu -
da pest, Ete le út 44/B) az ön kor mány zat
költ ség ve tés éhez kap cso ló dó elő ter jesz té -
sek auditálásával, il let ve szak vé le mény adá -
sá val, Tóth Já nos be jegy zett könyv vizs gá lót
(1052 Bu da pest, Csa lit u. 9.) az 1990. évi
LXV. tv. 92/A-92/D §§-ban meg ha tá ro zott
könyv vizs gá lói fel ada tok el lá tá sá val. Az ön -
kor mány zat e fel ada tok el vég zé sé ért évi
577.500 Ft meg bí zá si dí jat fi zet a meg bí -
zott nak.

A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za a pol -
gár mes tert a meg bí zá si szer ző dés alá írá sá ra.

Fe le lős: pol gár mes ter
Ha tár idő: 2011. ja nu ár 1-jétől 2013. de -

cem ber 31-ig.

18./ Ön kor mány zat va gyon- és fe le lős -
ség biz to sí tá si szer ző dés meg kö té se

A kép vi se lő-tes tü let a kér dés ben nem ho -
zott dön tést.

19. CSÖT-ből va ló ki vá lás kez de mé nye -
zé se

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

A kép vi se lő-tes tü let 9 igen, 0 nem – egy -
han gú sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha -
tá ro za tot:

188/2010. (XII. 15.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat

Kép vi se lő-tes tü le te szán dé kát fe je zi ki ar ra
vo nat ko zó an, hogy Apaj, Áporka, Rác ke ve,
Szi get be cse, Szi get csép, Szigetszentmárton,
Szigetújfalu te le pü lé sek kel kez de mé nye zi a
Csepel-sziget és Kör nyé ke Több cé lú Kis tér -
sé gi Tár su lás ból tör té nő ki vá lást, a te le pü lé -
sek kö zöt ti új együtt mű kö dé si for ma ki ala kí -
tá sa kér dé sé nek meg vi ta tá sát.

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

A kép vi se lő-tes tü let kö vet ke ző mun ka terv
sze rin ti ülé sé nek idő pont ja 2011. ja nu ár 19.

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 interne -
tes 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
tesszük 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

Üd vö zöl jük Szomor De zsõt!
Fon tos, hogy ezt a fa lut olyan em be rek irá nyít -

sák, job bít sák, akik em be ri mi vol tuk ban hi telt ér -
dem lő ek és mun ká ju kat te kint ve be csü le te sek,
szor gal ma sak.

Az ön kor mány za ti tör vény mó do sí tá sa le he tő sé -
get adott ar ra, hogy egy kül sős al pol gár mes ter is
vá laszt ha tó le gyen. Dömsöd pol gár mes te re élt ez zel
a le he tő ség gel, és Szomor De zsőt kér te fel a tiszt ség
be töl té sé re. Eb ből az al ka lom ból ke res tem meg:

– En ged je meg, hogy sze re tet tel gra tu lál jak az al -
pol gár mes te ri tiszt sé gé hez! Men  nyi re érin tet te vá -
rat la nul ez a fel ké rés?

– A fel ké rés en gem le pett meg a leg job ban, egy ál ta -
lán nem vol tam fel ké szül ve rá.

– Ké rem, me sél jen ma gá ról, mu tat koz zon be né hány szó ban!

– 1979 óta élek Dömsödön. Ta lán ke ve sen tud ják, hogy dömsödi gyö ke re im van nak, mi vel
nagy apám itt élt és még két nagy bá tyám is Dömsödön szü le tett, majd utá na köl tö zött el Soltvad-
kertre. Így én tu laj don kép pen vis  sza tér tem.

A Ker té sze ti Egye te met 1971-ben vé gez tem el. Utá na 5 évet az Óbu da MgTSz-ben dol goz tam
a Pün kösd für dői üveg ház te le pen.Egy évet ta nul mány úton töl töt tem az USA-ban, majd szin tén
egy évet dol goz tam a bu da pes ti Roz ma ring MgTSz-ben, szin tén üveg ház te le pen.

1978 óta va gyok önál ló. Ker tész ként csak vi rág ter mesz tés sel fog lal koz tam. Ezt a te vé keny sé -
ge met 2009-ben szün tet tem meg.

Már 1979-től kezd tem me ző gaz da sá gi te vé keny sé get né hány ma gyar szürkemarha bor jú
meg vá sár lá sá val. Ele in te csak hob bi ként, majd egy re in kább be le bo nyo lód tam, leg fő kép pen az
ős ho nos ál la tok tar tá sá ba. Je len leg az or szág leg na gyobb szürkemarha ál lo má nyát tart juk, és van
min den faj ta más ős ho nos ál la tunk is.

1994 óta bé re lünk nagy ál la mi te rü le te ket Apaj tér sé gé ben. Az ál lat ál lo mány és azok szá má ra
a ta kar mány ter me lés itt van, de Dömsödön épí tet tünk egy kis hús fel dol go zó üze met, ahol fő leg
szürkemarha sza lá mit ál lí tunk elő.

Po li ti ká val nem fog lal koz tam, sem mi lyen párt nak nem vol tam és nem is le szek tag ja, de jobb -
ol da li be ál lí tott sá gú vol tam már ak kor is, ami kor az „osz tá lyi de gen nek” mi nő sült. Ha ne tán új ra
meg vál toz na a po li ti kai fel ál lás az or szág ve ze té sé ben, én ak kor is jobb ol da li sza va zó ma rad nék.
Ugyan ak kor nem gyű löl kö dök. (A soltvadkerti pél da er ről kü lön is meg győ zött: a balol da li pol -
gár mes ter és a jobbol da li he lyet te se hos  szú időn ke resz tül gond nél kül együtt dol go zott, mi vel
mind ket tő be csü le tes volt, és a köz ség, majd vá ros ér de két szol gál va nem bo nyo lód tak el len sé -
ges ke dés be.)

– Véleménye sze rint a fa lu irá nyí tá sá ban mi lyen te rü le ten tud majd se gí te ni?

– A fa lu irá nyí tá sát az ed di gi ta pasz ta la ta im alap ján jó nak íté lem meg, nem ta pasz ta lok el len -
sé ges ke dést a köz ség ve ze té sé ben. Ezt na gyon fon tos nak tar tom. Úgy tű nik, ne héz idők vár nak
min den ön kor mány zat ra az el kö vet ke ző évek ben. Na gyon fon tos nak tar tom, hogy ne adó sod -
junk el na gyon, de hi tel fel vé te le – és  sze rű fel hasz ná lás ra – el ke rül he tet len nek lát szik. A sa ját pél -
dám alap ján is ez a ta pasz ta la tom. Min den kép pen fej lesz te ni kell, nem le het meg áll ni, mert az
azon na li vis  sza esést je lent. Erőn fe lü li fej lesz té sek be azon ban nem sza bad bo nyo lód ni ilyen
hely zet ben.

Ne kem nagy meg tisz tel te tés, hogy ilyen meg bí zást kap tam. A fel ké rést a kép vi se lő-tes tü let
egy han gú an tá mo gat ta, ezt ez úton kü lön sze ret ném meg kö szön ni min den ki nek. Úgy gon do lom,
több év ti ze des fo lya ma tos gaz da ság fej lesz tő te vé keny sé gem so rán sok olyan ta pasz ta la tot sze -
rez tem, ami vel hasz ná ra le he tek a köz ség ve ze té sé nek. Min den tő lem tel he tő igye ke ze tem mel
ezen le szek.

– Mun ká já hoz, fel ada tai el lá tá sá hoz  sok si kert, a jó Is ten ál dá sát kí vá nom!
-V.I.-
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Ugye is me rő sen cseng mindany-
nyiónk szá má ra ez a ki fe je zés. De
azt is mond hat nám, hogy a foly ta -
tás sem egy sze rű!

A 2010-es hely ha tó sá gi vá lasz -
tá so kon Dömsödön an  nyi vál to zás
tör tént, hogy a 13 kép vi se lő he -
lyett mind ös  sze nyolc fő ből állt fel
a kép vi se lő-tes tü let. Tag jai ki vé tel
nél kül az elő ző cik lus ban is te vé -
ke nyen vet ték ki ré szü ket a fa lu
irá nyí tá sá ból.

E ro vat in dí tá sá val ar ra sze ret -
nék vá la szo kat kap ni,  mi ként lát -
ják a fa lu hely ze tét, il let ve mi ben
lát ják a fej lő dés le he tő sé ge it kép -
vi se lő ink.

El ső ként a vá la szo kat Var sá nyi An tal al pol gár mes ter úr tól kér -
tem:

– Tisz telt Al pol gár mes ter Úr! Ön hos  szú évek óta ak tív ré sze se
Dömsöd köz élet ének. Ez alatt az idő alatt mi lyen vál to zá sok se gí tet -
ték vagy ne he zí tet ték a kép vi se lő- tes tü let mun ká ját?

– A rend szer vál tás óta fo lya ma to san ve szek részt a he lyi po li ti ka ala kí -
tá sá ban. Az MDF az el ső perc től kezd ve a mel lett volt, hogy a he lyi ügyek
hely ben dől je nek el. Kez det ben ma gam is eb ben a párt ban po li ti zál tam, és
ma gam is hí ve vol tam a köz sé gek nagy fo kú önál ló sá gá nak, de az ál la mi
fel ada tok ön kor mány zat ok ra ru há zá sát nem tá mo gat tam. Az elő ző egy -
párt rend szer hez ké pest nagy fo kú önál ló sá got ad tak az ön kor mány zat ok -
nak 1990-ben. Ez az önál ló ság azt is je len tet te, hogy egy ki csit ma guk ra is
hagy ták a tes tü le te ket. Ez zel az önál ló ság gal le he tett él ni, és vis  sza él ni is.
Dömsödön az elő dö ket is be le ért ve sze rin tem jól él tek az önál ló ság gal, és
kel lő el hi va tott ság gal kép vi sel te a vá lasz tó kat a min den ko ri tes tü let.
Olyan vál to zásról, amely ne he zí tet te vol na a mun kát, nem tu dok. Az évek
fo lya mán fo lya ma to san fi no mo dott a tes tü le tek fel adat rend sze re. A leg na -
gyobb vál to zás az őszi vá lasz tá sok előtt kö vet ke zett be, a tes tü le ti ta gok
szá ma nyolc fő re csök kent. Ez sok kal na gyobb fe le lő ssé get ró min den
tes tü le ti tag ra.

– Mint tud juk, az itt élő dömsödi em be rek na gyon kis szá za lé ka
ren del ke zik ál lan dó mun ka hel  lyel, ál lan dó ke re set tel. So kan se  -
gélyért ko pog tat nak az Ön kor mány zat aj ta ján.

– Sze ren csé re ez nincs egé szen így. A dömsödiek je len tős ré sze ren del -
ke zik ál lan dó mun ka hel  lyel, de két ség te len, hogy na gyon ma gas a mun -
ka nél kü li ek szá ma. Ez az utób bi idő ben olyan szin tet ért el, hogy ko mo -
lyan ve szé lyez te ti a köz ség min den na pi éle tét. Van nak csa lá dok, akik az
egyik nap ról a má sik ra pró bál ják meg te rem te ni a leg szük sé ge sebb anya -
gi a kat. Ez sok szor nem si ke rül. Saj nos a köz üze mi szám lák be fi ze té se
ma rad el ál ta lá ban. Ez azt ered mé nye zi, hogy nagy ös  sze gek kel tar toz nak
a víz mű nek, a sze mét szál lí tó nak, a csa tor na üze mel te tő nek stb., ezért
ezeknek a cé geknek a mű kö dé se ke rül het ve szély be. Itt meg kell em lí te ni,
hogy nem olyan csa lá dok ról van szó, akik be ren dez ked tek a se gély ből va -
ló meg él he tés re, ha nem olya nok ról is, ahol egy ke re ső van a csa lád ban és
több gyer mek. A mi ni mál bér kö rü li fi ze tés azon ban be osz tás mel lett sem
ele gen dő a meg él he tés re. Saj nos az árak el ér ték az uni ós mér té ket, a jö ve -
del mek vi szont nem. Mi ért ala kult ez így, ar ról van vé le mé nyem, azon ban
ez egy tel jes cik ket is meg töl te ne. So kan fo lya mod nak se gé lyért is. Ha a

gaz da sá gi hely zet nem ja vul, ak kor nagy prob lé mát okoz hatnak a hoz -
zánk ha son ló ön kor mány zat ok nak a se gé lye zé sek. A szo ci á lis és az ok ta -
tá si bi zott ság jól kéz ben tart ja a se gé lye ket. Aho va kell, oda ad, de be oszt -
va, hogy az éves ke ret ele gen dő le gyen.

– A jö vő ben lát-e esélyt ar ra, hogy ez az arány meg vál to zik?

– A kö ze li jö vő ben je len tő sen nem. Las sú fo lya mat lesz a mun ká hoz és
jö ve de lem hez ju tás. Ez függ a vi lág gaz da sá gi vál ság meg szű né sé nek üte -
mé től, a kor mány za ti lé pé sek től és az em be rek kre a ti vi tá sá tól is. Na gyot
vál toz na a hely zet, ha leg alább egy kö ze pes nagy sá gú üzem köz sé gün ket
vá lasz ta ná. Pil la nat nyi lag nincs ilyen ki lá tás ban, de fo lya ma to san fi gye -
lem mel kí sér jük a le he tő sé ge ket.

– Ho gyan lát ja fa lunk ci vil és egyéb kö zös sé ge i nek éle tét?

– A ci vil szer ve ze tek szép szám mal van nak je len köz sé günk éle té ben.
Saj nos az ő hely ze tük sem ró zsás. Pél dá ul ve gyük a sportegye sü let hely -
ze tét. A leg sze ré nyebb kö rül mé nyek kö zött is több mil li ó ra van szük ség
egy csa pat fenn tar tá sá hoz. A fo ci csa pat ko moly gon dok kal küzd ez ügy -
ben. Ha mér kő zé sen ként 100 fi ze tő né ző vel len ne több, a gon dok egy ré -
sze már is meg ol dód na. Saj nos azon ban nincs még száz ön zet len szur ko ló,
aki min den má so dik va sár nap né hány száz fo rint tal hoz zá já rul na a sport -
egye sü let fenn tar tá sá hoz. Ez csak egy pél da volt, de a töb bi szer ve zet is
küsz kö dik ha son ló prob lé mák kal. Az ön kor mány zat az in gat la nok fenn -
tar tá sá val, in gye nes vagy ked vez mé nyes te rem bér let tel se gí ti eze ket a
szer ve ze te ket. Az 1% sincs meg fe le lő mér ték ben ki hasz nál va ezek nél a
szer ve ze tek nél. Azon dol go zunk, hogy ezek a bi zo nyos adó 1%-ok mi nél
na gyobb mér ték ben ke rül hes se nek a ci vil szer ve ze tek hez.

Van nak olyan szer ve ze tek is, ame lyek át po li ti zált sá ga aka dá lyoz za a
na gyobb köz éle ti te vé keny sé get, pe dig így is na gyon fon tos sze re pet töl -
te nek be köz sé günk éle té ben. Ahol le het, tá mo gat juk a ci vil szer ve ze tek
te vé keny sé gét. Az egyéb kö zös sé gek nagy ös  sze tar tó erőt je len te nek fa -
lunk éle té ben. Itt sze ret ném meg em lí te ni a „Ba nya Klu bot”, akik nél kül
szin te egyet len ren dez vény sem len ne si ke res köz sé günk ben.

– Van nak-e he lyi vi szony lat ban ki ak ná zat lan le he tő sé gek, me lyek
eb ben az ön kor mány za ti cik lus ban meg va ló sul hat nak?

– El ső sor ban a mun ka hely te rem tés ami nek ja vul nia kel le ne. A köz -
mun ka prog ram éppen át ala ku ló ban van. Je len leg is dol go zunk azon,
hogy be nyújt suk azo kat a pá lyá za to kat, ame lyek le he tő sé get ad nak a
mun ka nél kü li em be rek fog la koz ta tá sá ra a köz sé günk ja vá ra. De ter mé -
sze te sen nem az a cél, hogy köz fog lal koz ta tot tak le gye nek so kan. Egy je -
len tős üzem in du lá sa köz sé günk ben na gyot len dít het ne te le pü lé sünk
hely ze tén. Ilyen le het az a bi zo nyos hol land Euroship be ru há zás, amely a
vál ság és egyéb aka dá lyok mi att ne he zen ha lad elő re. A té ve dé sek el ke rü -
lé se vé gett, e vál la lat si ke ré hez mi csak sze rény mér ték ben já rul ha tunk
hoz zá, és a be fek te tőt sem mi esz köz zel nem tud juk kény sze rí te ni a fej -
lesz tés lét re ho zá sá ban.

Az elő re lé pést ipari és me ző gaz da sá gi vo na lon le het vár ni, ez zel meg -
te rem tőd ne eset leg a har ma dik, az üdü lő, ven dég lá tó te vé keny ség fel len -
dü lé se is. Itt lá tok ki ak ná zat lan le he tő sé ge ket, de et től vár ni a köz ség fel -
len dü lé sét bo tor ság vol na. Le he tő sé get lá tok még az ipar tes tü le tek ál tal
in dí tott új szak kép zé si prog ram ban is. Az ún. kis ipar fej lő dé sé nek ez len -
ne az alap pil lé re, amely a szol gál ta tá sok te rü le tén in dít hat el fej lő dést.

– Kö szö nöm vá la sza it, és az el kö vet ke zen dő cik lus ban mun ká já -
hoz sok si kert és ki tar tást kí vá nok!

-V.I.-

MIN DEN KEZ DET NEHÉZ…
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Pá lya ori en tá ció, pá lya vá lasz tá si ta nács -
adás a 7., 8. év fo lya mon ta nu lók ré szé re

A Dömsödi Ál ta lá nos Ipar tes tü let és a Csepel-sziget és Kör nyé ke Töb-
b cé lú Ön kor mány za ti Tár su lás együtt mű kö dé sé vel lét re jött „Kis tér sé gi
pá lya ori en tá ció a 7-8. év fo lya mon” prog ram ke re té ben a Dömsödi Gróf
Szé che nyi és az Apaji Arany Já nos Ál ta lá nos Is ko lák kal va ló kap cso lat -
fel vé telt kö ve tő en tá jé koz ta tást ad tunk a pá lya vá lasz tás sal kap cso lat ban
az érin tett di á kok nak. Dömsöd és Apaj 112 fő he te di kes és nyol ca di kos ta -
nu ló ját szó lí tot tuk meg a prog ram ke re té ben.

Az ös  sze vont pá lya vá lasz tá si szü lő i ér te kez le ten is be mu tat koz tunk,
fel ajánl va se gít sé gün ket az ott je len le vő szü lők nek, di á kok nak.

Osz tály fő nö ki órák ke re té ben tá jé koz tat tuk a di á ko kat a to vább ta nu lás -
ról, az is ko la rend szer ről, a pá lya vá lasz tás fon tos sá gá ról. Szak ma be mu ta -
tó DVD se gít sé gé vel több szak mát is mer tet tünk (au tó sze re lő, asz ta los,
cuk rász).

Az osz tály fő nö ki órá kat (a dömsödiek ré szé re) az Ipar tes tü let Szék há -
zá ban tar tot tuk meg (az apaji di á ko kat is ko lá juk ban ke res tük meg), ahol
egy szak má kat be mu ta tó ki ál lí tás sal vár tuk a di á ko kat.

A prog ra mon já té kos szakma TOTO ki töl té sét kö ve tő en be szél get tünk
a szak mák ról. Kis fil met mu tat tunk be, mely nek té má ja volt, hogy „Mi
len ne a Kéz mű ves ség nél kül”.

Szó ró la po kat osz tot tunk szét, me lyek olyan in for má ci ó kat tar tal maz -
tak, hogy hol mi lyen se gít ség hez jut nak pá lya vá lasz tás sal kap cso lat ban.

Fő cé lunk volt a „két ke zi” szak mák nép sze rű sí té se!
Mű hely lá to ga tá so kat is szer vez tünk, ahol a ta nu lók (26 fő di ák vett

részt) a szak má kat gya kor ló vál lal ko zók kal élő ben, mű he lye ik ben ta lál -
koz hat tak.

Dömsödön Bá bel Vik tor au tó sze re lő mes ter két al ka lom mal mu tat ta be

mű he lyét, te vé keny sé gét, va la mint a CBA áruházban a ke res ke del mi sza-

k mák kal, míg Szé kely Il di kó vi rág bolt já ban a vi rág kö té szet tel is mer ked -
het tek meg az ér dek lő dő ta nu lók. Az utób bi nál le he tő sé gük volt egy ka rá -

cso nyi asz tal dísz ké szí té sé re is, me lyet utá na ha za is vi het tek.
Ka to na Zsóka üz le té ben a ta nu lók a

fod rá szat rej tel me i be kap tak be pil lan tást.
A prog ram cél jai meg va ló sul tak, a ta nu -

lók kal va ló ta lál ko zá sok meg erő sí tet ték az
Ipar tes tü le tet ab ban, hogy e te vé keny ség re
szük ség van, in do kolt még több ta nu ló val,
még több ször ta lál koz ni.

A mű hely lá to ga tá sok a prog ram mal
nem ér tek vé get, – szü lői fel ké rés sel, se -
gít ség gel – fo lya ma to san sze ret nénk el -
vin ni a gye re ke ket a vál lal ko zók hoz, hogy
mi nél több szak mát is mer hes se nek meg.

Ös  sze fog lal va a fen ti e ket: To vább sze ret nénk se gí te ni ezt a rend kí vül
fon tos tö rek vést, amit már or szá go san is el is mer nek, és meg ol dá so kat ke -
res nek, hogy új ra szak má kat vá las  sza nak a pá lya kez dő di á kok.

Is mét be csü le te le gyen a két ke zi szak mun ká nak, fel is mer jék en nek az
élet pá lyá nak, mind ma gán, mind gaz da sá gi sze re pét, fon tos sá gát szűk
kör nye ze tünk ben, tár sa dal munk ban a fej lő dés ér de ké ben.

Csi szár György, Dömsödi Ál ta lá nos Ipar tes tü let

A DÖMSÖDI ÁLTALÁNOS IPARTESTÜLET FELHÍVÁSA
Az Ipartestület „Őszintén magunkról” címmel egy sorozatot szeretne

elindítani a Dömsödi Hírnökben, amely a tagjait mutatná be. Tisztelettel vár-
juk azon tagok jelentkezését, akik őszintén beszélnének sikereikről, gond-
jaikról, hogyan szeretnék látni a falu életét a jövőben! Jelentkezni az
Ipartestület Székházában, illetve a 06-24-435-416 telefonszámon lehetséges.
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Is ko lánk 9 éve ren de zi meg a már ha gyo má -
nyos nak te kint he tő von zás kör ze ti te rem at lé ti ka
ver senyt. A sport csar nok meg épí té se tet te le he -
tő vé, hogy év mint év 300-400 gye rek mér je
össze te het sé gét, tu dá sát itt Dömsödön. Ezt a
ver senyt min dig a Mi ku lás je gyé ben ren dez zük
meg, han gu la tos ze né vel, ün ne pé lyes  be vo nu -
lás sal és meg nyi tó val. A ver seny már olyan nép -
sze rű, hogy nem csak a von zás kör zet ből, ha nem
a tá vo lab bi te le pü lé sek ről is jön nek ide gye re -
kek, hogy részt ve gye nek a ren dez vé nyen.

Ezen a ver se nyen a fel ső ta go za tos gye re kek
spor tol nak év fo lyam szin ten, azon ban eb ben az
év ben meg hí vá sos ver senyt is ren dez tünk a
dömsödi és kiskunlacházi 4. osz tá lyo sok nak. A
jól meg szer ve zett ren dez vé nyen a dömsödi gye -
re kek min dig do bo gós vagy dobogóközeli he -
lye zést ér nek el. Idén nyolc is ko la sze re pelt, de
nem min den ki ér ke zett tel jes lét szá mú, 40 fős
csa pat tal. A mi is ko lánk év fo lya mon ként egy
vagy két csa pat tal is sze re pelt. 

A fel ké szí tő ta ná rok: 4. osz tály Patonai Ist -
ván, 5. osz tály Tóthné Porvay Zsu zsa, 6. osz tály
Ambruska Mar git, Tóthné Porvay Zsu zsa, 7-8.
osz tály Ko vács Bálintné. A ver seny le bo nyo lí tá -
sá ban se gí tet ték a test ne ve lő ta ná rok mun ká ját:
Pethesné Nyá ri Ka ta lin, Ácsné Jaksa Szil via,
Kistóthné Var ga Ani kó, Béczi Já nos, Gá bor Ta -
más, Ge de on Zsolt, Kovácsné Or si és a szü lői
mun ka kö zös ség tag jai, Bo kor Zsolt. Kö szön jük
a mun ká ju kat. 

Ez úton sze ret nénk kö szö ne tet mon da ni azok -
nak a szü lők nek, akik a hely szí nen szur kol nak,
és ez ál tal is se gí tik a gye re kek és a test ne ve lő ta -
ná rok mun ká ját. Áll jon itt egy nagy kö szö net
azok nak a gye re kek nek, akik több hé ten ke resz -
tül ké szül tek, edzet tek er re a ver seny re, és si ke -
re sen helyt áll tak. Büsz kék va gyunk Rá tok!!! 

Ered mé nyek:
1999. lány csa pat:
1. Dömsöd 1. csa pa ta (Csör gő Eve lin, Szü -

le Mer cé desz, Ács Do mi ni ka, Szűcs Vik tó ria,
Lampert Gréta, Fü löp Ni ko let ta)

2. Szigetszentmárton
3. Dunavarsány
4. Dömsöd 4. osz tá lyo sok (Nagy Bar ba ra,

Is pán Lil la, Ko vács Vi vi en, Ken gyel Zsa nett,
Pethes Pat rí cia, Csi szár Dó ra, Ta kács Fa ti me)

5. Rác ke ve
6. Tak sony
7. Kiskunlacháza B.
8. Kiskunlacháza A.
1999. lány egyé ni
2. Szü le Mer cé desz, Dömsöd
1998. lány csa pat
1. Kiskunlacháza
2. Tak sony

3. Dömsöd 1. csa pa ta (Pethes Vi vi en, Bá bel
Jú lia, Ko vács Or so lya, Sass Ni ko let ta, Var ga
Bea)

4. Dunavarsány
5. Dömsöd 2. csa pa ta (Béczi Ale xand ra,

Ma da rász Pet ra, Fá bi án Fan ni, Ko vács Dó -
ra, Matus Eve lin)

6. Rác ke ve
1997. lány csa pat
1. Szigetszentmárton
2. Dunaharaszti
3. Dunavarsány
4. Dömsöd (Spisák Bet ti na, La jos Ale -

xand ra, Gonda And rea, Nagy Na tá lia, Göl-
lény Csil la)

5. Kiskunlacháza
6. Rác ke ve
1996. lány csa pa t
1. Dömsöd (Vida Tün de, Is pán Krisz ti na,

Sza bó Mer cé desz, Nagy Szand ra, Sza bó
Eve lin)

2. Tak sony
3. Szigetszentmárton
4. Rác ke ve
1996. lány egyé ni: 2. Vida Tün de
1999. fiú csa pat
1. Dunavarsány
2. Dömsöd 1. csa pa ta (Ko lom pár Dá ni el,

Bu dai Le ven te, Vakter Ben ce, Vi tá lis Pé ter,
Göllény Ró bert)

3. Kiskunlacháza
4. Kiskunlacháza
5. Szigetszentmárton
6. Rác ke ve
7. Tak sony
8. Dömsöd 4. osz tá lyo sok (Ács And rás,

Jároli Kris tóf, Bu di Nor bert, Bődi Ger gely,
Ta kács Már ton, Ma gyar Ben ce, Ke resz tes
Márk, Ki rály Rod ri gó)

9. Dömsöd 2. csa pa ta (Bucsi György, Zsi ba
Mi hály, Bődi End re, Csör gő Sza bolcs)

1999. fiú egyé ni: 3. Bu dai Le ven te
1998. fiú csa pat
1. Szigetszentmárton
2. Dömsöd 1. csa pa ta (Bá rány Gá bor,

Turcsán Pál, Si mon Nor bert, Sáfrán Mi hály,
Fe ke te At ti la)

3. Dunavarsány
4. Kiskunlacháza
5. Dömsöd 2. csa pa ta (Zsákai Lász ló, Sza -

bó Zol tán, Gá bor At ti la, Micsu Lász ló)
6. Rác ke ve
1998. fiú egyé ni: 3. Bá rány Gá bor
1997. fiú csa pat
1. Dunaharaszti
2. Dömsöd (Alberczki Márk, Pé te ri Sza -

bolcs, Fü löp Krisz ti án, Bur ján Bo tond, Göl-
lény Zsom bor)

3. Tak sony
4. Dunavarsány
5. Szigetszentmárton
6. Rác ke ve
1996. fiú csa pat
1. Dömsöd 1. csa pa ta (Mol nár Zsolt, Per -

ger Má té, Sáfrán Ta más, Se bők Dá ni el, Sán -
dor Lász ló)

2. Kiskunlacháza
3. Dunavarsány
4. Dömsöd 2. csa pa ta (Fel föl di Ri chárd,

Mendi Ti bor, Ádám Ben ce, Zó lyo mi Ádám,
Gecse Pé ter)

5. Rác ke ve
6. Áporka
7. Dunaharaszti
8. Tak sony
1997. fiú egyé ni: 1. Mol nár Zsolt
Kü lön di csé ret il le ti a 4. osz tá lyos gye re ke -

ket, akik ab szo lút győz te sek let tek a sa ját kor -
osz tá lyuk ban, meg előz ve a két kiskunlacházi
csa pa tot, és sok ötö di kes gye re ket is. Gra tu lá -
lunk! Eze ken a ver se nye ken is be bi zo nyít ják az
is ko lánk ban már ki lenc éve mű kö dő min den na -
pos test ne ve lés ered mé nyes sé gét. A ne héz gaz -
da sá gi hely zet el le né re is is ko lánk nak le he tő vé
te szi az Ön kor mány zat ezt a nagy sze rű, egész -
sé get és tes ti ne ve lést szol gá ló le he tő sé get, ame -
lyet ez úton is mét sze ret nék meg kö szön ni test -
ne ve lő ta nár kol lé gá im, a szü lők és a gye re kek
ne vé ben. 

Tóthné Porvay Zsu zsa test ne ve lő ta nár
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9. Terematlétika verseny Dömsödön
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Fan tasz ti kus si ke rek ről szá mol ha tok be a Dömsödi Ké zi lab da Klub Mi ku -
lást meg elő ző hét vé gé jé ről. U10-es és U11-es csa pa ta ink de cem ber 4-én és 
5-én nagy sze rű mec  cse ket ját szot tak és szép si ke re ket ér tek el, ami ket sze ret -
nék ez úton a he lyi ek kel tu dat ni.

De cem ber 4-én U10-es csa pa tunk Kozármislenybe uta zott egy meg hí vá sos
Mi ku lás ku pá ra.  A kis lány ok 3. he lyet ér tek el ki tar tó mun ká juk nak kö szön -
he tő en, szé pen helyt áll tak és do bo gós ered mén  nyel zár ták a ku pát úgy, hogy
cse re le he tő ség nél kül ját szot ták vé gig a na pot. Min den ki ere jé nek és tu dá sá -
nak leg ja vát hoz ta.

De cem ber 5-én az eggyel idő sebb kor osz tály U11-es csa pa tunk után pót lás
baj no ki mér kő zé se ket ját szott Dömsödön a Sport csar nok ban. Mi e lőtt az ered -
mé nyek ről be szá mol nék, sze ret nék kö szö ne tet mon da ni Bencze Ist ván pol -
gár mes ter úr nak, a meg hí vott és el lá to ga tott kép vi se lők nek és he lyi vál lal ko -
zók nak, va la mint a hely szí nen meg je lent va la men  nyi dömsödi sport ba rát nak.
Telt ház előtt játsz hat tak lá nya ink, ami nagy öröm volt szá muk ra, a szur ko lást
pe dig 2 győ ze lem mel há lál ták meg, még hoz zá nem is akár mi lyen győ zel mek -
kel. Az el ső mér kő zést ma ga biz tos 30:0-ás ered mén  nyel zár ták Budajenő csa -
pa ta el len. A kö vet ke ző mec  cset pe dig 10:4-es győ ze lem mel a nagy ri vá lis
Érd csa pa ta el len. Iz gul tak a lány kák és mi szur ko ló szü lők is, mert Érd csa pa -
ta el len min dig szo ros mec  cse ket ját szot tunk és ez idá ig 1 al ka lom mal si ke rült
csak meg ver nünk őket. De most ma ga biz tos, 6 gó los győ zel met arat tak a lá -
nyok, ami eu fó ri kus han gu lat ba ho zott min den kit a Sport csar nok ban. Így je -
len leg cso portel ső ként vár ják a kis kézis lá nyok a jövő évi foly ta tást.

A mér kő zé sek nap já nak es té jén kap tam egy SMS-t az edzőnk től, Balika Tí -
me á tól, min den ki Timojától, remélem, nem ha rag szik meg, ha ezt itt most
köz zé  te szem:

„Kö szö nök min dent, nél kü le tek ez nem jö he tett vol na lét re! Én va gyok a
leg bol do gabb, ha ilyen já ték kal vi szo noz ni tud juk a tü rel me te ket és a se gít sé -
ge te ket. A fel le gek ben va gyok, már min den ki nek el me sél tem az ered mé nye -
ket. Na gyon büsz ke va gyok a lá nyok ra! Em berfe let ti, amit a hét vé gén tet tek.”

Azt gon do lom, en nél jobb vég szó ra nincs is szük ség. Na gyon ki tet tek mind
a lá nyok, mind az edző, mind pe dig a szer ve zők (Béczi János, Szűcs Ist ván és
fe le sé ge, Eri ka) azért, hogy egy ilyen szép hét vé génk le gyen. Külön kö szö net
a mé zeska lá cso kért, amik ből cso dás és íz le tes Mi ku lás-aján dé ko kat tud tunk
ké szí te ni va la men  nyi részt ve vő csa pat min den tag já nak. Kö szö net a bü fét
üze mel te tő Ko vács Zsu zsi nak és Csörgőné Me lin dá nak, va la mint Ácsné Jak-
sa Szil vi á nak a bü fé kö rü li se gít sé gé ért. Név sze rint nem tud nám fel so rol ni a
Sport csar nok ban meg je lent szü lő ket, csa lád ta go kat, osz tály tár sa kat, a gye re -
kek ta ná ra it, de kö szön jük ne kik is, hogy a hét vé gé jü ket fel ál doz va ve lünk
szur kol tak és örül tek a szép mér kő zé sek nek, va la mint az ered mé nyek nek.
Haj rá Dömsöd! Haj rá Dömsödi KC!

Bur ján Ka ti

Nagyszerû gyõzelmek a Mikulás hétvégén

A helyzettek, bal  ol da lon Hochmann Re gi na, a Dömsödi KC
át lö vő je a ku pá val

Bol do gan pa csiz nak a lá nyok az el ső győ ze lem után az el len fél
Budajenő csa pa tá val

Ad vent a Ságvári úti is ko lá ban
A ka rá csony előt ti idő szak a vá ra ko zá sé, vá ra ko zás a Meg vál tó el jö ve te -

lé re, a kis Jé zus szü le té sé re. Ez az AD VENT.
„Az egy há zi élet kez de te, a ka rá csony nap ját meg elő ző idő szak, ami az

And rás nap já hoz (nov. 30.) leg kö ze lebb eső va sár nap pal kez dő dik. Ere de te
az V-VI. szá zad ba nyú lik vis  sza, s ele in te há rom na pos böjt tel volt ös  sze köt -
ve. Az 1611. évi nagy szom ba ti zsi nat ad vent el ső va sár nap já tól Víz ke resz tig
a há zas ság kö tést püs pö ki en ge dély hez kö töt te. Te hát az ad ven ti idő szak ban
la ko dal mat, tánc mu lat sá got nem tar tot tak.” (Ma gyar Nép raj zi Le xi kon)

A ma em be re az Ad vent szó hal la tán el ső sor ban az ad ven ti ko szo rú ra
asszo ci ál, majd gon do la ta it to vább fűz ve jut el a ka rá cso nyi ün nep kö rig. 

Dömsödön de cem ber hó nap ban a Ságvári úti is ko la ren dez te az Ad ven ti
vá sárt, me lyet az itt ta ní tó pe da gó gu sok és az itt ta nu ló gyer me kek szü lei
kö zö sen szer vez tek és bo nyo lí tot tak le.

Az idő já rás szin te szö vet ség re lé pett az al ka lom mal, mert a de cem ber -
hez mél tó szép tisz ta té li nap sü tés ben min dent fe hér ta ka ró bo rí tott.

Az ud va ron csak úgy ros ka doz tak az asz ta lok a min den fé le portékától.
Volt ott mé zes ka lács, ab lak- és asz tal dí szek, sa ját ké szí té sű ap ró aján dék tár -
gyak és még mi min den! A hi deg ben a gő zöl gő tea és a jó me leg, fi nom
fánk fo koz ta a vá sár han gu la tát.

A stan dok mö gül ked ve sen mo soly gó anyu kák, apu kák kí nál gat ták egy-
egy osz tály por té ká it.

Az al só és fel ső ta go za tok ból el jöt tek a gye re kek, hogy ré sze sei le gye -
nek az ad ven ti vá sár for ga ta gá nak.

A Ságvári úti is ko la ud va rán min den részt ve vőt át ha tott a ka rá csony ra
va ló ké szü lő dés, a sze re tet, ked ves ség, az egy máshoz va ló oda for du lás-
odafigyelés.

Jó len ne eze ket a ne mes ér zé se ket el rak tá roz ni és idő ről idő re al kal maz ni!

-V.I.-

Fotó: Simon Katalin
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Ha egy nem zet új já akar ja ma gát épí te ni, ra -
gasz kod nia kell a ha gyo mány min den por sze -
mecs ké jé hez – mondta Ko dály Zol tán.

Is ten tud ja csak há nyad szor épít jük ma gun kat
új já ma is eb ben a glo ba li zá ló dó vi lág ban. Ak kor
tud juk meg őriz ni iden ti tá sun kat, ma gyar né pün -
ket, ha ma gya rul éne ke lünk, ma gya rul tán co lunk,
s tart juk, új já éleszt jük őse ink től ránk ha gyott szo -
ká sa i kat.

De cem ber 17-én is ko lánk meg ren dez te eb ben
az esz ten dő ben is a II. Dömsödi Bet le he mes Ta lál -
ko zót. Öröm mel vet tük, hogy a kör nyék be li is ko -
lák ból is és a mi is ko lánk ból is több cso port ké -
szült er re a ta lál ko zó ra. Be mu tat ták, hogy az ő fa -
lu juk ban vagy köz sé gük ben ho gyan is ké szül tek
az ün ne pek re. Ékes be széd del, szép ének szó val,
su bá ba, ki csi be kecs be, nagy csiz má ba öl töz köd -
ve, a dédipapák kam pós bot ját ma guk kal hoz va
elját szot ták, ho gyan in dul tak an gyal szó ra a pász -
to rok a ki csi Jé zus lá tá sá ra. Gi tár kí sé ret tel, gyö -
nyö rű ze nés bet le he me zést ad ott elő a Dunavecsei
Re for má tus Kol lé gi um cso port ja.

Szí vet me len ge tő volt, aho gyan a fi nom ének -
szó, ün ne pi kán tá lás ös  sze ko vá csol ta a dunavecsei
és a szi get hal mi cso por tot, akik szép ar ti ku lá ci ó val
mond ták az ele ink től ránk ha gyott ősi rig mu so kat.
Eb ben az esz ten dő ben is vég te le nül iga zi, hi te les
volt a peregiek csa pa ta. Ap rók is, na gyob bacs kák
is, Gá bor bá csi, a hit ok ta tó juk ve ze té sé vel. El -
mond ták, hogy ők bi zony 40 hely re is be kö szön -
nek, bet le he mez nek ad vent ide jén, aho vá csak hív -
ják őket!

Hív juk mi is a dömsödi gye re ke ket! Mert na -
gyon ko mo lyan, sok-sok mun ká val, pró bá val fel -
ké szül tek a 2., 3., 4. b osz tá lyo sok, a 4. a-sok, a 6.
b-sek. Ők őr zik Dömsödön a ha gyo mányt, az ősi
szo kást. Kö szö net ér te és el is me rés min den cso -
port nak és fel ké szí tő ta ní tó juk nak.

Édes mé zes ki ál lí tás
Ezen a na pon nyi tot tuk meg eb ben az év ben is a

mé zes ka lács-ké szí tő ver seny re ér ke zett al ko tá sok -
ból ren de zett ki ál lí tást. Ta ní tó né nik, ta ní tó bá csik,
édes anyák, nagy ma mák (sőt apu kák) se gít sé gé vel
fan tasz ti kus mes ter mű vek ér kez tek er re az al ka -
lom ra: gyön gyös szí vecs kék, ha ran gocs kák, csil -
la gok mel lett szebb nél szebb ad ven ti ko szo rúk ké -
szül tek il la tos mé zes ka lács ból. Hó föd te há zacs -
kák, temp lo mok, hegy ol da lak fe nyő fák kal, a bet -
le he mi is tál ló Má ri á val, Jó zsef fel, a nap ke le ti böl -
csek kel, pász to rok kal, ál lat kák kal. Két kis vas út is
ké szült moz don  nyal, fa ház zal, a völgy ben kis fa -
lucs ká val, az úton bo gár há tú au tó val.

Arany ér mes Édes Mé zes Cso port ki tün te tő cí met
ado má nyoz tunk azok nak a gye re kek nek, akik osz -
tály ke ret ben in dul tak, egy ben ju tal mul en ge délyt
kap tak egy ki rán du ló nap meg szer ve zé sé re. Így az 
1. c osz tály Esz ter né ni vel kiváló minősítést kapott –
(ők ma gát az OMK-t épí tet ték föl mé zes ka lács ból).

Arany ér mek kö zött is ki vá ló
4. a oszt. Ica né ni vel, 2. b oszt. Nó ra né ni vel, 1.

a oszt. Ró zsa né ni vel, 4. c oszt. Jut ka né ni vel
Mes ter fo ko zat
2. a oszt. Ma ri ann né ni vel és az 1. b a 6. b-vel

Bábelné Jut ka né ni fan tasz ti kus mun ká ja nyo mán.
(Ő mind két osz tályt mentorálta.)

Pá ros ka te gó ri á ban in dul tak a ba rá tok, ba rát -
nők, pad tár sak.

Aranyér mes lett: Kreisch Be at rix és Pozsár
Zsó fia, ezüstér mes lett: Ke resz tes Ba lázs – Takács
Már ton – Ko vács Má té, va la mint Ta kács Fa ti me –
Grósz Bar ba ra.

Egyé ni ka te gó ri á ban
Mes ter fo ko zat: Csi szár Dó ra és anyu ká ja,

arany fo ko zat: Fü löp Szil via, Ko vács Szil via, Bá -
tor Bi an ka, Ba logh Bar ba ra, Si pos Eve lin, ezüst
fo ko zat: Sám son Ni ko lett, Cson tos And rás, Var ga

An na, Vitáris Pet ra, Jancsó An na, bronz fo ko zat:
Gazsó Ben ce, Fe ke te Ri chárd, Gránicz Gel lért.

Fel ső ta go za tos osz tá lyok
Mes ter fo ko zat 5. c oszt. At ti la bá csi,

6. b oszt. és 1. b oszt Nyá ri Ka ti né ni és Bábelné
Jut ka né ni, ki vá ló arany fo ko zat: 8. b oszt. Szil vi
né ni, 5. b oszt. An di né ni, 6. a oszt. Éva né ni, ezüst
fo ko zat: 7. a oszt. Ri ta né ni, 5. a oszt. Er zsi ke né ni.

Pá ros v. cso port ka te gó ri á ban
Arany fo ko zat: Szé kely Lil la – Gonda An di,

Fü löp Bri git ta – Sza bó Vi vi en – Kin cses Bri git ta.
Ők a he lye zé sük kel, az ok le vél fel mu ta tá sá val

men te sül nek egy dol go zat meg írá sa alól!
Ezüst fo ko zat: Fá bi án Fan ni – Ko vács Dó ra
Egyé ni ka te gó ri á ban
Mes ter fo ko za tot ka pott: Ma da rász Pet ra és

nagy ma má ja, arany fo ko zat ban ré sze sült: Gonda
Dó ra, Göllény Csil la.

Ők a he lye zé sük kel, az ok le vél fel mu ta tá sá val
men te sül nek egy dol go zat meg írá sa alól!

Ezüst fo ko za tot kap tak: Kátai Dó ra, Szakál Gá -
bor, Doroszlay Dó ra, va la mint Perger Ben já min és
test vé re.

Fel nőtt ka te gó ri á ban
Arany ér mes: Dunavecse Ref. Kol lé gi um csa pa -

ta (gyönyörű bet le he met ké szí tet tek mé zes ka lács -
ból), Ba nya Klub csa pa ta, Irin gó Színjátszókör,
Még 1000 év Dömsödért Egye sü let és a Dömsödi
Da los kör ne vé ben Bábelné Ma ri ka és Bá bel And -
rea (mun ká juk kal ma gát a dömsödi temp lo mot
for máz ták meg mé zes ka lács ból).

Il la tos volt a te rem, ra gyo gott a gye re kek sze -
me. Büsz kék vol tak édes anyá ra, nagy ma má ra,
apu ká ra, akik ilyen csu da dol go kat se gí tet tek ne -
kik ké szí te ni. Köz ben ügye se dett a ke zük is, de
leg in kább a lel kük épült, gaz da go dott.

Fel nőttko ruk ban vagy nagy ma mako ruk ban
biz to san ők is le ül nek majd az uno ká ik kal mé zes -
ka lács dí sze ket ké szí te ni ad vent ide jén.

Kí vá nom, hogy így le gyen!

Krnájszki Istvánné szer ve ző

HHaa  ggyyoo  mmáánnyy  õõrr  zzééss  DDöömmssööddöönn

Területi Matematika Verseny Taksonyban
2010. november 24.

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

2010. november 29.
Az induló tanulók: Kolompár Petra 3. b osztály
(felkészítő: Patonai Nóra)

Kovács Gergő 4. a osztály – 1. helyezést ért el
(felkészítő: Jarosiné Szabó Ilona)
Pethes Patrícia 4. b osztály (felkészítő: Patonai
Istvánné)
Ebből az alkalomból rajzversenyt is rendeztek,
amin Csiszár Dóri 4. a osztályos tanuló 2. he lye -
zést ért el; felkészítője: Jarosiné Szabó Ilona.

Helyi Magyar Verseny
3. osztály
Az indulók:
1. helyezett: Kudar Zsolt 3. a
2. helyezett: Liptai Melitta 3. a
3. helyezett: Lázin Loretta 3. b
Csontos András 3. a, Székely Klaudia 3. c, Pék
Bianka 3. a, Hermányi Gergő 3. c, Keller Konrád
3. b, Magyar Máté 3. c, Sass Lilla 3. c
4. osztály
Az indulók:
1. helyezett: Pethes Patrícia 4. b
2. helyezett: Sipos Evelin 4. a
3. helyezett: Ispán Lilla 4. c
Szegedi Tamás 4. c, Fekete Martina 4. c, Kovács

Vivien 4. b, Lajos Nikolett 4. c, Vitáris Petra 4. b,
Perger Balázs 4. a, Kreisch Beatrix 4. b, Jároli
Kristóf 4. a, Kovács Gergő 4. a, Pozsár Zsófia 4. b

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

Iskolai versenyhírek
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Öröm mel ad ha tok tá jé koz ta tást ar ról, hogy má sok jó pél dá já ból ta nul -
va és sa ját jö vőnk ér de ké ben pél dás rend ben és gyor sa ság gal ala kult meg
a TDM egye sü let de cem ber 20-i, a Kék Du na Wellness Ho tel ben meg tar -
tott ala ku ló ülé sén.

A Turisztikai Desztináció Menedzsment – egye sü let ként – az ide -
gen for ga lom te rü le tén tör té nő ös  sze fo gás in téz mé nye sí tett for má ja. Se -
gít sé gé vel a tu risz ti ká ban, az ös  sze fo gás ere jé vel szá mos le he tő ség nyí lik.
Ezek kö zül né há nyat emel nék ki váz la to san:
• Nö vel he ti a tér ség cse lek vő ké pes ség ét és kom pe ten ci á ját, az egyé ne két

olyan mér ték ben, mely re önál ló an sen ki nek nem len ne ere je.
• Se gít sé gé vel önál ló ar cu la tot nyer het a tér ség, már ka ter mé kek jö het nek

lét re. Mind ez zel jó hír név re és ver seny előny re is szert té ve.
• A kö zös ség te rem tés új te ret és len dü le tet kap se gít sé gé vel.
• Jobb ér dek ér vé nye sí tés ér he tő el.
• Más te rü le te ken is jö ve del met ge ne rál.

A TDM se gít sé gé vel meg va ló sít ha tó a meg fe le lő tu risz ti kai
• ter ve zés,
• ter mék és vonz erő fej lesz tés,
• egy sé ges és ös  sze han golt mar ke ting és kom mu ni ká ció,
• em be ri erő for rás fej lesz tés,
• ide gen for gal mi be ru há zá sok.
Mind az, ami től a rég óta áhí tott ide gen for gal mi fel len dü lést vár hat juk!
(Rész le te sebb tá jé koz ta tást a TDM-ről a www.piacter-insula.hu ol da -

lon ta lál ha tó pre zen tá ci ó ból kap hat az ér dek lő dő.)
Az ala ku ló ülés re több mint 100 meg hí vó ke rült ki kül dés re, ön kor -

mány zat ok nak, vál lal ko zá sok nak és ci vil szer ve ze tek nek. Az ülé sen 43
részt ve vő volt, akik meg fe le lő en rep re zen tál ták a há rom fő te rü le tet. A
meg je len tek több sé ge ala pí tó tag lett, akik jó vá hagy ták Novák Pál Apaj
pol gár mes te re ál tal elő ter jesz tett Ala pí tó ok ira tot és meg vá lasz tot ták az
egye sü let el nök sé gét. Eb ben a há rom fő te rü le tet kép vi se lők egyen lő
arány ban, 3-3-3 fő vel ke rül tek be. Az el nök ség ös  sze té te le:
Dr. Dá vid Lász ló el nök, a par la ment ide gen for gal mi bi zott sá gá nak kül tag ja.
Novák Pál el nök he lyet tes, Apaj pol gár mes te re, a CSÖT el nök he lyet te se.
Dr. Szánthó Györgyné el nök he lyet tes, a Sophia Ide gen for gal mi, Szol gál -
ta tó és Ke res ke del mi Bt. igaz ga tó tu laj do no sa.
Dr. Mol nár Pál, a Kisdunamenti Civil Szervezetek Szövetségének
Elnöke.
Schuster Já nos, az Apaj-Ürbőpusztai Ter mé szet vé dő Va dász tár sa ság
el nö ke.
Kreiszt Lász ló, Tak sony pol gár mes te re.
Gergőné Var ga Tün de, Dunavarsány Ön kor mány za tá nak kép vi se le té ben.
Far kas Ta más, Szak tu dás ház Zrt. – Kék Du na Wellness Ho tel kép vi se -
le té ben.
Szöllősi Ár pád, a KORAX igaz ga tó ja.

Az egye sü let nyi tott és az ide vo nat ko zó ren del ke zés ér tel mé ben min -
den ide gen for ga lom ban ér de kelt nek ele mi ér de ke az ab ba tör té nő be lé -
pés. El ső sor ban a kö zös ség ben rej lő le he tő sé gek mi att. Fon tos tud ni to -
váb bá, hogy ab ban a tér ség ben, ahol TDM meg ala kult ide gen for gal mi té -
má ban pá lyá za tot csak TDM tag ja nyújt hat be!

Sze re tet tel hí vunk és vá runk min den kit az egye sü let be.
A ta gok kö zé nem csak a köz vet len ide gen for ga lom hoz kap cso ló dó

szer ve zet és vál lal ko zás ke rül het. Az Ala pí tó ok irat el ol vas ha tó a
www.piacter-insula.hu ol da lon. Ugyan itt ta lál ja meg a ked ves ér dek lő dő a
Be lé pé si nyi lat ko za tot, me lyet ki tölt ve és meg fe le lő en alá ír va sze mé lye -
sen vagy pos tai úton to váb bít hat az aláb bi cí mek re. Sophia Uta zá si Iro da
2300 Rác ke ve, Kos suth La jos u. 12. vagy a Kék Du na Wellness Ho tel be
2300 Rác ke ve Dömsödi u. 1. Hang sú lyoz nom kell, hogy a most és ké sőbb
csat la ko zók jo gai sem mi ben sem kü lön böz nek az ala pí tó ta gok jo ga i tól.

Az egye sü let köz hasz nú, és már a ja nu ár ban TDM szer ve ze tek ré szé re
meg hir de tett pá lyá za ton részt ve het. En nek elő fel té te le a si ke res bí ró sá gi
be jegy zés, és a szak mai re giszt rá ció.

Az elnökségnek sok feladata van még a sikeres indulás érdekében. Fel
kell állítania az egyesület munkaszervezetét, információs irodáját.
Pályázati felhívás útján meg kell találnia a megfelelő vezető személyét, a
TDM managerét. Fontos kérdés a tagdíjak igazságos rendszerének
kialakítása is.

Ho gyan is áll fel egy TDM szer ve zet?

Raj tunk fog múl ni, ho gyan tu dunk él ni a fel kí nált lehetőségekkel.

Dr. Szánthó Györgyné

ÚJ TÁVLATOK NYÍLNAK TÉRSÉGÜNK
IDEGENFORGALMÁNAK FEJLESZTÉSÉBEN!

MEGHÍVÓ!
A megújult

SSSSAAAARRRROOOOKKKK    GGGGYYYYÓÓÓÓGGGGYYYYSSSSZZZZEEEERRRRTTTTÁÁÁÁRRRR
szeretettel vár mindenkit

jjjjaaaannnnuuuuáááárrrr    22220000----áááánnnn    11113333––––11116666    óóóórrrraaaa    kkkköööözzzzöööötttttttt
ingyenes teakóstolóra és a világhírû

bolgár rózsaolajból készült
kozmetikumok bemutatójára.
Szeretettel várunk mindenkit:

a patika dolgozói és a szervezõk.

Érdeklõdni a 06-24-434-393
telefonszámon lehet.
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A Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény decemberi hírei

De cem ber hó nap az ün nep re va ló ké szü lés volt a mű vé sze ti is ko lá ban.
A gye re kek nagy iz ga lom mal ké szül tek a ka rá cso ny meg ün nep lé sé re.

12-én, va sár nap tar tot tuk a ha gyo má nyos ad ven ti mű so run kat. Ze nész
nö ven dé ke ink sok-sok ka rá cso nyi dalt ját szot tak, a szín já ték tan szak ka rá -
cso nyi ver sek kel ké szült. Kö szö nöm a szín vo na las mű sort a nö ven dé ke -
in ket fel ké szí tő pe da gó gu sok nak: Gá bor Tün dé nek, Se bes tyén Gá bor nak,
So mos And rás nak, Nyikes Krisz ti án nak, Povázai Gyu lá nak és Csák Pé -
ter nek. 

16-án a kiskunlacházi Ezüst fe nyő Idő sek Ott ho ná ban ad tak mű sort ze -
nész ta nu ló ink: Kátai Do rot  tya, Keller Kon rád, Pék Bi an ka, Várkonyi
Pet ra, Várkonyi Vik tó ria, Ba logh Abi gél, Kun Bo tond, Ma gyar Má té,
Tóth Ilo na, Ko vács Bri git ta, Manger Pet ra, Vella Fru zsi na.

Az ott hon la kói nagy öröm mel fo gad ták a gye re ke ket, s ve lünk együtt
éne kel ték a ka rá cso nyi da lo kat. Sze ret ném meg kö szön ni a szü lők nek,
akik se gí tet tek a gye re kek szál lí tá sá ban: Kátainé Edit ké nek, Várkonyi
Lász ló nak és Keller Ist ván nak.

A szol fézs cso por tok ból a kö vet ke ző gye re kek sze re pel tek 18-án az
OMK-ban a nyug dí ja sok ka rá cso nyán: Ma gyar Má té, Ma gyar Márk,
Bras só Eve lin, Ba csó Csen ge, Kátai Do rot  tya, Keller Kon rád, Várkonyi
Pet ra, Várkonyi Vik tó ria, Mol nár Li li, Pék Bi an ka, Im re Ka ta, Im re Zsó fi,
Kuna Ré ka. Nö ven dé ke ink ka rá cso nyi dal csok rot ad tak elő. Kö szö nöm,
hogy a nagy hó el le né re is el jöt tek, hogy a nyug dí ja sok nak éne kel je nek.

Kü lön kö szö nöm a sze mé lyes pél da mu ta tást a szü lők nek, akik a gye re ke -
ket el kí sér ték!

Makádi ta go za tun kon mind pe da gó gu sa ink, mind nö ven dé ke ink ak tí -
van részt vet tek a ka rá cso nyi meg em lé ke zé se ken, ze né sze ink a köz sé gi
ün ne pé lyen, szín já té ko sa ink az ál ta lá nos is ko la ün ne pé lyén vet tek részt.
Kö szö nöm a fel ké szí tő ta ná rok nak, Bog nár Gábornénak és Povázai Gyu -
lá nak a szép ös  sze ál lí tá so kat.

Min den ol va só nak bé kés, bol dog új esz ten dőt kí vá nok, és sze re tet tel
vá rok min den kit ja nu ár hó nap ban a mű vé sze ti is ko la fél évi be mu ta tó in.

Kön tös Ág nes
igaz ga tó 

Gitárosok

A szolfézs csoport

Sakk ver seny a könyv tár ban

A dömsödi Nagy köz sé gi Könyv tár ban 1,5 éve
sakk-szak kör mű kö dik.

In nen me rült fel az az öt let, hogy 2011. ja nu ár 29-én
(szom ba ton) 9 órá tól az érdeklődő dömsödi gye re kek

szá má ra sakk ver senyt ren de zünk.
A részt ve vő kön kívül min den kit szí ve sen lá tunk,

aki sze re ti ezt a spor tot.

Amen  nyi ben kér dé se van, az aláb bi szá mon ke res het
min ket a könyv tár nyit va tar tá si ide jé ben:

06-24-519-711

A ver seny re je lent kez ni le het 2011. ja nu ár 24-ig.

Könyvtári nyitvatartás
H: zárva
K: 10-18
Sz: 8-16
Cs: 8-14
P: 11-17
Szo: 8-12
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„A test vé ri sze re tet le gyen ma ra dan dó. A
ven dég sze re tet ről meg ne fe led kez ze tek,
mert ez ál tal egye sek – tudtukon kí vül – an -
gya lo kat ven dé gel tek meg. Ne fe led kez ze tek
meg a fog lyok ról, mint ha fo goly tár sa ik vol -
ná tok; a gyöt rő dők ről, mint akik ma ga tok is
test ben vagy tok. Le gyen meg be csült a há zas -
ság min den ki előtt, és a há zas élet le gyen tisz -
ta! A pa ráz ná kat és a há zas ság tö rő ket pe dig
íté le té vel sújt ja az Is ten. Ne le gye tek pénz só -
vá rak, ér jé tek be az zal, ami tek van, mert ő
mond ta: „Nem ma ra dok el tő led, sem el nem
hagy lak té ged.” Ezért bi za kod va mond juk:
„Ve lem van az Úr, nem fé lek, em ber mit árt -
hat ne kem?” Ne fe led kez ze tek meg ve ze tő i -
tek ről, akik az Is ten igé jét hir det ték nek tek.
Fi gyel je tek éle tük vé gé re, és kö ves sé tek hi tü -
ket.  Jé zus Krisz tus teg nap, ma és mind örök -
ké ugyan az. Kü lön fé le ide gen ta ní tá sok tól ne
hagy já tok ma ga to kat fél re ve zet tet ni. Mert
az a jó, ha ke gye lem mel erő sö dik meg a szív,
nem pe dig éte lek től, mert azok nak sem mi
hasz nát nem ve szik azok, akik ve lük él nek.
Van ol tá runk, amely ről nincs jo guk en ni
azok nak, akik a sá tor ban szol gál nak. Mert
amely ál la tok vé rét a fő pap a szen tély be be vi -
szi a bű nért, azok nak tes tét meg ége tik a tá -
bo ron kí vül. Ezért Jé zus is, hogy meg szen tel -
je a né pet tu laj don vé re ál tal, a ka pun kí vül
szen ve dett. Men jünk ki te hát őhoz zá a tá bo -
ron kí vül re, az ő gya lá za tát hor doz va. Mert
nin csen itt ma ra dan dó vá ro sunk, ha nem az
el jö ven dőt ke res sük. Ál ta la vi gyük Is ten elé a
di cső í tés ál do za tát min den kor, az az ne vé ről
val lást té vő aj ka ink gyü möl csét.”

/Zsi dók hoz írt le vél 13, 1-15./

Ked ves Test vé rek, min de nekelőtt sze ret nék
min den ki nek ál dott és bol dog új  esz ten dőt kí -
ván ni. Éne kel tük az ének imád sá gát: „Uram a
Te Lel ked ere je ve lünk ily jót tégyen, hogy jó -
ked ved nek esz ten de je ez az új is lé gyen.” Áld -
jon meg ben nün ket az Úr ilyen esz ten dő vel,
amely ben ta pasz tal juk, ért jük, hit ál tal lát juk,
hogy az Úr jó kedv ének esz ten de je raj tunk.

Ked ves Test vé re im, az új  év nap ja i ban a leg -
töb bet for ga tott kér dés az, hogy mit hoz a jö vő.
Mi fog ve lünk tör tén ni az előt tünk lé vő év ben,
mit hoz a kö vet ke ző esz ten dő? Ez egy jó kér dés,
de ezt a kér dést úgy is fel le het ten ni, hogy nagy
adag ha mis ság ma rad jon mö göt te. Úgy is han -
goz hat, hogy mi csak a sors, a gond vi se lés ki -
szol gál ta tott jai va gyunk, tel je sen ho má lyos és
bi zony ta lan, ami tör tén ni fog, és így nincs ab -
ban sem mi fe le lős sé günk. Is ten Igé je azon ban
más ról ta nít. Ké nyel mes ez a ma gun kat ki szol -
gál ta tott nak val ló ön saj ná lat, de Is ten Igé je mást

hir det. Is ten min ket a fe le lős sé günk re is em lé -
kez tet, és így az is fon tos kér dés, hogy mi vel ké -
szü lünk a jö vő esz ten dő re, mi lyen prog ra munk
van az el kö vet ke zen dő év re. 

Az, hogy az em be rek nek az év ele jén ter ve ik
vagy fo ga dal ma ik van nak, sok eset ben na gyon
le já ra tott do log. Ko moly ta lan ság, az em ber
spic ces ál la pot ban va la mit meg fo gad, va la mit
ter vez a jö vő év re. Vic ce lő dik. Most azon ban
nem er ről van szó, ha nem ar ról, hogy a jö vőnk -
nek Is ten nél le vő ko moly és biz tos prog ram ját
hir de ti Igénk. Vizs gál juk meg azért a jö vő nek
ezt a prog ram ját a most fel ol va sott Ige alap ján!
Lás suk a jö vő alap ja it Is ten Igé jé nek ta ní tá sa
sze rint; lás suk a jö vő nek az út ját, esz kö ze it; és
lás suk meg a jö vő nek a cél ját!

1. Elő ször is a jö vő alap já ról ta nu lunk eb -
ből az Igé ből. A jö vő alap ja az, hogy ne künk
olyan Urunk van, aki nem vál to zik, aki nincs
alá vet ve a vál to zan dó ság nak. Ő nem alá ve tett je,
ha nem irá nyí tó ja az idő nek és a vál to zó vi lág -
nak. „Jé zus Krisz tus teg nap, ma és mind örök ké
ugyan az”. Is ten né pe ezt fo lya ma to san így ta -
pasz tal ja. A vi lág per sze nem ezt fog ja ta pasz tal -
ni. A vi lág Jé zus ban most egy meg vet he tő, ki -
hagy ha tó vallásoskodó aján la tot lát, egy szer
azon ban majd min den térd meg fog előt te ha jol -
ni. Az Ő né pe szá má ra Ő min dig sze re tet, min -
dig ma ra dan dó jó ság. Akik be fo gad ták Őt, akik
el fo gad ták Őt, azok szá má ra Ő nem vál to zik.
Vall juk, hogy Ő az Is ten Bá rá nya, vall juk, hogy
Ő Ki rá lyok nak Ki rá lya, de né pe szá má ra min -
dig sza ba dí tó Úr, aki gon dot vi sel az övé i ről. Ez
a mi jö vőnk nek az alap ja. Min den vál toz hat, de
a mi Urunk, aki meg vál tott ben nün ket a ma ga
né pé vé, nem fog vál toz ni. Ő ugyan az ma rad.
Bár mi meg ren dül het, bár mi meg vál toz hat az
előt tünk lé vő esz ten dő ben, de Jé zus Krisz tus a
ben ne bí zó lé lek szá má ra ugyan az ma rad. Kér -
dés az, hogy mi re épít jük a jö vőt? Mi az, ami re
sze ret nénk fel épít kez ni, gya ra pod ni az előt tünk
lé vő év ben? Le het a pénz, le het a csa lád, le het a
mun ka, le het az egész ség, le het a sa ját jel le -
münk, le het a sa ját te het sé günk, le het a sa ját
ma gunk ban va ló bi za lom. Hadd mond jam, ez
mind meg ren dül het, és le het, hogy nem az előt -
tünk lé vő év ben, de egy szer biz tos, hogy meg is
fog ren dül ni. A jö vő nek egyet len biz tos alap ja
le het, ez pe dig Jé zus Krisz tus, mert Ő nem vál -
to zik. Hall juk meg az Ő hí vá sát, for dul junk fe lé
itt az év kez de tén, és ak kor biz tos alap ja van a
mi jö vőnk nek. Ez a jö vő alap ja.

2. Ez zel ös  sze füg gés ben ta nít az tán az Is ten
Igé je ar ról, hogy mi a jö vő út ja. Mi lyen esz kö -
zö ket ad ne künk Is ten a jö vőnk fe lé ve ze tő

utunk ban? Mi lyen út jel ző táb lák, mi lyen ve ze tés
az, amely ál tal mi biz tos és ál dott jö vő höz jut ha -
tunk? A ma ra dan dó, tö ké le tes és bol dog jö vő -
höz. Itt rész le tes, pon tos le írást ol vas ha tunk.

Az el ső biz ta tás így szól: „a test vé ri sze re tet
le gyen ma ra dan dó”. Ab ban a vi lág ban Is ten
né pe, az Ige ál tal meg szó lí tot tak egy re be szű kü -
lő le he tő sé gek kö zött él tek. Ül döz te tés alatt áll -
tak. Itt még is azt mond ja Is ten Lel ke, hogy a
test vé ri sze re tet le gyen ma ra dan dó. Ne zár kóz -
zon be az em ber, ha nem él je meg kö zös ség ben a
hi tét. Le gyen sze re tet ben együtt má sok kal, tö re -
ked jen er re, kér je el Is ten től ezt a sze re te tet, és
él jen ilyen kö zös ség ben! Ne vo nul jon el a töb bi -
ek től, ha nem nyis sa meg a szí vét a má sik fe lé!
Szol gál jon a má sik nak, sze re tet tel vi szo nyul jon
hoz zá. Ne azt néz ze, hogy ő mit kap hat, ha nem
azt néz ze, mit ad hat, mert a sze re tet aka rat ar ra,
hogy a má sik éle tét gaz da gít suk, elő moz dít suk.
Ez je len ti a jö vőt. Eh hez kap cso ló dik az in tés,
hogy „a ven dég sze re tet ről ne fe led kez ze tek
meg”. Itt azt kell meg ér te nünk, hogy ab ban a vi -
lág ban a gyü le ke ze tek kö zöt ti kap cso lat na gyon
ké nyes do log volt, mert ne héz volt ér te sí te ni
egy mást, hogy tő lünk hoz zá tok ér ke zik egy
atya fi. Az em be rek gya na kod tak. Ki az, aki hi té -
re hi vat koz va tá mo ga tást kér, mi ért jött, be fo -
gad jam-e, ad jak-e ne ki szál lást, ételt? Azt ír ja itt
Is ten Lel ke, hogy ne fe led kez ze tek meg a ven -
dég sze re tet ről, mert tud to to kon kí vül an gya lo -
kat ven dé gel tek meg. Ez uta lás ar ra, ami kor Áb -
ra hám kész ség gel fo gad ta az Is ten an gya la it. Az
Is ten an gya lai az éle tet hir det ték ne ki, azt, hogy
Sá rá nak fia fog szü let ni, és meg ele ve ní tet te Áb -
ra hám ék éle tét ez az Is ten től kül dött üze net. Aki
be zár kó zik, el zár kó zik, az ép pen a ne ki szó ló
üze ne tet, az ál dás üze ne tet is el tol ja ma gá tól, el -
szi ge te li ma gá tól. Ér de mes a ké nyel met koc -
káz tat ni az élet üze ne té ért, ál dá sá ért. Ugyan ez
igaz a fog lyok, már fo gol  lyá lett ke resz tyé nek
vo nat ko zá sá ban is. Az ő sor suk ban vagy a nyo -
mo rú ság ban lé vők sor sá ban is vál lal jon az em -
ber részt. Ne fél jen, ne ret teg jen, ne hi de gül jön
meg a sze re tet ben, ha nem fi gyel jen, hogy hol
se gít het! Ti is test ben vagy tok, mi is test ben va -
gyunk. Mi is le he tünk ab ban a nyo mo rú ság ban.
Ne künk most több erőnk van. Nem azt kell néz -
ni, hogy mi nincs, ha nem azt, hogy mi van. Mi -
vel most je len hely ze t ben töb bet kap tunk, ezért
szol gál junk fe lé jük! A jö vő höz ve ze tő út, a jö vőt
je len tő út ez a nyi tott ság. Na gyon be fe le for du ló
kor ban élünk. Az em be rek be fe le for dul nak.
Nem ke re sik a kö zös sé get. Nagy fáj da lom,
hogy a ke resz tyé nek sok szor a leg in kább el zár -
kó zók egy más iránt. Va ló ban, kö zel ről lát va a
má sik nyo mo rú sá gát ne héz el fo gad ni, vál lal ni a
má sik éle tét. Lát ni a ba ja it, és ak kor imád koz ni
meg se gí te ni? Egy sze rűbb azt mon da ni, hogy mi
kö zöm hoz zá?  Még is ez a szol gá ló, Krisz tust
kö ve tő nyi tott ság a jö vőt je len tő út.

Ez után tér rá Is ten Lel ke ar ra, hogy „le gyen
meg be csült a há zas ság min den ki előtt, és a
há zasélet le gyen tisz ta”. A jö vőt je len tő út: a
há zasélet ér té két el is mer ni és val la ni. A há zas sá -

Keresztyén élet
A jövõ programja

/ Új évi ige hir de tés a Dabi Re for má tus Temp lom ban /
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got ér ték ben tar ta ni. Majd föl ol va som a sta tisz -
ti kát: a 2009-es esz ten dő ben a dabi gyü le ke zet -
ben há zas ság kö tés nem volt. Fi a tal ja ink itt-ott
ma sza tol ják az éle tet, és sem ko moly dön té sek -
nek, sem tisz ta ság nak nincs nyo ma az éle tük -
ben. Ez sok szor a mi hoz zá já ru lá sunk kal, a mi
tá mo ga tá sunk kal, a mi ro hasz tó to le ran ci ánk kal
tör té nik. Meg von juk a vál lun kat, azt mond juk,
nem tu dunk mit ten ni, de Is ten meg íté li a há zas -
ságron tó kat és a pa ráz ná kat. Meg ve tett a há zas -
ság a biz ton sá go sabb nak tű nő, a ke ve sebb ál do -
za tot, ri zi kót ígé rő együtt élé sek és pró bál ko zá -
sok mel lett. Az Is ten ezt nem fog ja kö vet kez mé -
nyek nél kül hagy ni. Az Is ten íté le tet hoz. A há -
zas ságron tó kat meg íté li az Is ten. Kér dés per sze
az is, hogy már meg kö tött há zas sá gok va ló ban
tisz ták? Va ló ban pél dák? Va ló ban er re tö rek -
szünk? Vagy éppen mi ma gunk mu tat juk meg –
bár le het, hogy há zas ság ban élünk – hogy mi -
lyen ös  sze vis  sza ság és nyo mo rú ság az, ha az
em ber el kö te lez te ma gát. Más pél dát és más
utat mu tat itt az Is ten nek az Igé je. A jö vő prog -
ram ja a há zas ság tisz te le te. Szö vet ség Is ten
előtt. Ez per sze nem a jö vő alap ja! So kan azt
mond ják, hogy majd meg há za so dom és ak kor
majd min den jó lesz. Szó sincs er ről! A jö vő
alap ja a Jé zus Krisz tus sal va ló szö vet ség. A há -
zas ság sen kit sem fog üd vö zí te ni, de a jö vő út ja
a há zas ság meg be csü lé se. Ha megvan az alap,
ha megvan a Krisz tus tól ta nult ál do zat ho za tal és
sze re tet, ak kor van élő há zas ság.

Kö vet ke ző út mu ta tás: „ér jé tek be az zal,
ami tek van! Ne le gye tek pénz só vá rak!” Is ten
azt mond ja, hogy a mi biz ton sá gun kat a jö vő re
néz ve nem a pénz fog ja hoz ni. A pénz is esz köz,
de nem ez fog ja a biz ton sá gun kat ga ran tál ni.
Hát ak kor mi? Az, hogy Is ten azt ígé ri, hogy
nem ma ra dok el tő led és nem hagy lak el té ged.
Men  nyi pén zed volt, men  nyi pén zed van, meny-
nyi pénz re vágysz és men  nyi pénzt köl tesz üres -
ség re? Mek ko ra ház ban laksz? Men  nyi üres
szo ba, hány üres hely van az au tód ban? Meny  -
nyi üres ség! Men  nyi üres időt kell va la ho gyan
pénz szó rás sal el töl te ned, mert egyéb ként nem
bír nád ki az éle te det? Na gyon sok szor az üres -
ség re ment el vagy megy el a pénz. Is ten az
anya gi ak ban is hű sé ges, még is ren ge teg em ber
be te ge dik meg ab ban, hogy elé ge det len volt, a
bank pén zé ből él, nem tud ta vagy nem tud ja jól
fel hasz nál ni azt, amit ka pott. Tel jes lel ki nyo -
mo rú ság ba jut, el ke se re dés be, mert hajt ja a
pénzt, at tól vár ja a biz ton sá got, de ha meg is
van, ak kor is csak üres ség re megy el. Ér tel met -
le nül áll, ér tel met len ség re van hasz nál va, ér tel -
met len ség re lett fel vé ve. „Ne le gye tek pénz só -
vá rak, ér jé tek be az zal, ami tek van!”

„Ne fe led kez ze tek el ve ze tő i tek ről!” Is ten
ren det ad az Ő né pe kö zött. Van nak, aki ket ve -
ze tés sel bíz meg. Az üd vös ség te kin te té ben
egyen lők va gyunk, de a fel ada ta ink te kin te té -
ben kü lön bö ző ek. Tud nunk kell, ész re kell ven -
nünk, el kell fo gad nunk, imád koz nunk kell
azért, hogy Is ten től va ló ve ze tő ink le gye nek. A

ke resz tyén em ber nem él het lá za dás ban. Így
imád ko zunk a nem zet, az egy ház vagy a gyü le -
ke zet ve ze té sé ért is. Eb ben az esz ten dő ben
pres bi ter vá lasz tás lesz, és egy év múl va, ja nu ár
el se jén áll fel az új pres bi té ri um. Ad jon az Is ten
ne künk ve ze tő ket, akik él ni és szól ni akar ják az
Ő üze ne tét, és tud juk őket tá mo gat ni, el fo gad ni.
Ugyan ak kor min den ve ze tőt: egy há zit, gyü le -
ke ze tit, po li ti ka it fo lya ma to san vizs gál nunk
kell. „Fi gyel je tek éle tük vé gé re, és kö ves sé tek
hi tü ket!” Nem lá zad va, de fo lya ma to san fi gyel -
ve őket, hogy va ló ban ott van-e az a hű ség az ő
éle tük ben, ami őket ki eme li, ami őket hi te le sí ti.
Fi gyel ve éle tük vé gé re, kö ves sé tek hi tü ket!

Vé gül a jö vő höz ve ze tő utat az biz to sít ja, ha
az em ber az egész sé ges ta ní tás mel lett ma rad.
Ne hig  gyen sem mi fé le föl di vagy ha mi san mis-
z ti kus ige el le nes ta ní tás nak, bár men  nyi re is tet -
szik, bár men  nyi re is von zó, bár men  nyi re is ma -
gá val ra ga dó, és bár mi lyen jól van cso ma gol va.
„Ne hagy já tok ma ga to kat fél reve zet ni, mert
az a jó, ha ke gye lem mel erő sö dik meg a
szív.” Itt az Is ten Igé je, és az Is ten Igé jé nek kö -
ze pe Jé zus Krisz tus. Jé zus Krisz tus ál do za ta a
mi erő for rá sunk, Ő táp lál ben nün ket. A ma is
mű kö dő ke gye lem az, hogy odame he tünk Hoz -
zá, meg vall hat juk bű ne in ket, és Ő meg sza ba dít
ben nün ket bű ne ink től, a kár ho zat tól, az üres -
ség től. Ve le élő kap cso lat ban le he tünk. Ez a for -
rás, ez zel kell táp lál koz nunk! Nem kü lön fé le rí -
tu sok kal, szo ká sok kal, el kép ze lé sek kel, ma -
gun kat meg nyug ta tó vá lasz tott is ten tisz te let tel,
be kép zelt hit utak kal, ha nem az Is ten Igé jé vel.
Aláz zuk meg azért ma gun kat új ra a te rem tő és
új já te rem tő Ige előtt. 

Ezek te hát az út mu ta tás ok. A jö vő alap ja az,
hogy „Jé zus Krisz tus teg nap, ma és mind örök -
ké ugyan az”. A jö vő út ja pe dig eb be az irány ba
van.  

3. De mi a jö vő cél ja? Mi ért ad ja Is ten ezt a
jö ven dőt, mi ért ad új ra időt? Azt ol vas tuk:
„Nincsen itt ma ra dan dó vá ro sunk, ha nem az
el jö ven dőt ke res sük.” Ne künk hi tünk sze rint
egy örök ké va ló vá ros ban, or szág ban van pol -
gár jo gunk. Fon tos, hogy hű ség gel él jünk e föl di
élet dol ga i val. Er re a föl di élet re vo nat ko zik
min den, ami ről az előbb szó volt. Ta ní tás, ho -
gyan él jünk, ho gyan men jünk a jö ven dő út ján.
Ez be lett mu tat va, de nem ez a cél. A cél, a jö -
ven dő cél ja az Is ten or szá gá ba va ló be me ne tel.
Is ten azt mond ja: ez az or szág a vi lág kez de te
óta az Ő ál dot tai szá má ra van el ké szít ve. Is ten -
nek cso dá la tos ter ve van az em ber rel, és sze -
mély sze rint ve led és ve lem, ha en ge dünk az Ő
sza vá nak. Ő örök ké va ló célt ad, nem ide ig va ló
célt. Az Úr Jé zus fel hasz nál ta föl di éle tét, hogy
ál do zat tá le gyen, örök éle tet sze rez zen ne künk.
Az örök ké va ló cél az, hogy úgy jár junk az Is ten
föl di út ján, és meg ér kez zünk az Is ten vá ro sá ba.
Cé lun kat te kint ve eb ben a vi lág ban mi kí vül ál -
lók va gyunk, jött men tek, gya láz ha tó ak, aki ket
ér tet len ség vesz kö rül. Még is, e célt kö vet ve

úgy tu dunk él ni eb ben a vi lág ban, hogy ko mo -
lyan vess zük a ne künk adott idő és erő fe le lős -
sé gét. E célt kö vet ve tud juk meg bán ha tat lan
mó don ki hasz nál ni éle tün ket. Ez a jö vő biz tos.
Ezt hir de ti biz tos jö ven dő nek az Is ten Igé je.

Ked ves Test vé re im, va la mi fé le kép pen ter -
vez zük, vé gig gon dol juk, pró bál juk sej te ni az
előt tünk lé vő esz ten dőt. Sok a fé le lem ben nünk,
de a jö vő nek biz tos prog ram ja van. Vá las  szuk
ezt, jár junk ezen az úton, és ak kor nem fo gunk
csa lód ni. Ak kor igaz lesz az, ami ről itt szól Is ten
Igé je: Krisz tust kö vet ve, Krisz tus sal együtt vi -
het jük min den kor – a 2011-es esz ten dő ben is –
a di cső í tés ál do za tát az Is ten elé. Ámen.

/ Ba logh Lász ló Le ven te /

AZ EGYETEMES

IMAHÉT ALKALMAI:

2011. január 17.
Baptista imaház 17 óra

2011. január 18.
Baptista imaház 17 óra

2011. január 19.
Dab Református Templom 17 óra

2011. január 20.
Dömsöd Gyülekezeti Ház 17 óra

2011. január 21.
Dömsöd Gyülekezeti Ház 17 óra

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik

KATÓ LAJOSNÉ
született: Bajnóczi Eszter

temetésén részt vettek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek és fájdalmunkban velünk
éreztek.

Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

szeretett halottunk

SITNIKIEWICZ KÁZMÉRNÉ
született: Kovács Ilona

temetésén megjelentek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek el, mélységes bá na tunk -
ban osztoztak.

Gyászoló család
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De cem ber hó nap:
Ez a hó nap saj nos nem telt ese mé nyek nél kül. Volt víz szí va tá sunk 3 al -

ka lom mal, la kó ház tü zünk és anya gi ká ros bal ese tünk.
A hó nap ele jén az év szak hoz ké pest eny he volt az idő az amúgy is ma -

gas ta laj víz re még sok volt a csa pa dék is. 
Dömsöd Tó kert ut cá ba kap tuk a hó nap el ső ri asz tá sát. Pin cé ben 30-40

cen ti mé te res víz állt, amely a ve gyes tü ze lé sű ka zán égés te ré be is be le -
folyt ez ál tal hasz nál ha tat lan ná vált. A vi zet Hon da Zagy szi vat  tyú se gít sé -
gé vel el tá vo lí tot tuk.

3-án két ri asz tást is kap tunk a ta laj víz mi att. Az el ső a Kar ca gi ut cá ban
volt, ahol mint az elő ző eset nél, a pin cé ben lé vő víz a ka zánt és más ér té -
ke ket ve szé lyez te tett. Itt is a szi vat  tyú se gít sé gé vel tá vo lí tot tuk el a vi zet.
Még en nél az eset nél nem is vé gez tünk, már jött a kö vet ke ző, mely is mét
a Tó kert ut cá ba szólt, ahol mel lék épü let ben volt a ta laj víz, amely meg is
süllyedt. Itt fő ként az ér ték men tés ben kel lett a se gít ség, mert saj nos a te rü -
let mély fek vé se mi att a vi zet le he tet len el szi vat  tyúz ni.

19-én haj na li fél 5-kor kap tuk a kö vet ke ző ri asz tást Dömsöd Dunave -
csei úton csa lá di ház te tő szer ke zet égett. A ri asz tá si fo ko zat I-es ki emelt
volt, így a hely szín re vo nult Dömsöd ÖTE 3 fő vel, Rác ke ve 1-es fecs ken -
dő 4 fő vel és a Rác ke ve víz szál lí tó 2 fő vel. 

A hely szín re ér ve csak füst és a le ol vadt hó árul ko dott a tűz ről. A tü zet a
pad lás ról, va la mint a cse re pek meg bon tá sá val le he tett meg kö ze lí te ni. An -
nak hogy az ott la kók idő ben ész lel ték a tü zet, va la mint a gyors be avat ko -
zás nak is kö szön he tő en a te tő szer ke zet re nem ter jedt át a tűz. A ház men-
nyezetét vi szont egy ge ren daköz ben ki kel lett bon ta ni, mert vé gig iz zott.
A tűz va ló szí nű leg a ré gi ház ré gi és el hasz ná ló dott ké mé nye mi att ke let -
ke zett. Az egy sé gek az utó mun ká la tok be fe jez té vel reg gel 6 óra 30 perc -
kor vo nul tak be ál lo más he lye ik re.

21-én Dömsöd Rá kó czi út ra kap tunk ri asz tást egy árok ba csú szott Su -
zu ki sze mély gép ko csi hoz. A Rác ke vei kol le gák kal a hely szín re ér ve a
gép ko csi áramtalanítását és ki von ta tá sát vé gez tük el. A ko csi ban sze mé -
lyek a meg ér ke zé sünk kor már nem vol tak.

Sze ren csé re egyik kár eset sem járt sze mé lyi sé rü lés sel.
Né hány adat az 2010-es év sta tisz ti ká já ból:

Tűz eset: 12
Mű sza ki men tés: 16
Gya kor lat és be mu ta tó: 2
Vak lár ma / Té ves jel zés: 3
Saj nos elég sok volt az idei év ben a kár ese tek szá ma, míg 2009-ben 20

ese mé nyünk volt idén 31 és ez va ló szí nű leg nem is fog csök ke ni a szél ső -
sé ges idő já rá si vi szo nyok és a sok bel víz mi att. Ezért is kér jük anya gi tá -
mo ga tá sát az ön kor mány zat nak, vál lal ko zók nak, la kos ság nak, hogy ha
kell, tud junk men ni és se gí te ni. A dömsödi la kos ság, ha csak az adó ja
1%-át fel ajánl ja, ak kor az szin te az egész éves költ sé ge in ket fe dez né, és
er re sze ret ném is kér ni önö ket! Kö vet ke ző ha vi cik künk ben megta lál ha tó
lesz az er re ké szült for ma nyom tat vány!

Sze ret ném meg kö szön ni a 2010-es év tá mo ga tó i nak anya gi és tár gyi

esz köz ado má nya it, ame lyek a mun kánk ha té kony sá gát ja ví tot ták és
re mé lem a 2011-es év ben is tá mo ga tá su kat él vez he ti egye sü le tünk.
Tá mo ga tó ink 2010-ben: Együtt mű kö dő part ne re ink 2010-ben:
Dunatáj Szö vet ke zet Dömsöd Nagy köz ség Ön kor mány za ta
Fá ra Gá bor és Fá ra Gáborné Dömsöd Köz sé gi Víz mű
Klszák Ta más Dömsödi Pol gár őr Egye sü let
Koenig-Hajós Már ton és csa lád ja Dömsödi Kör ze ti Meg bí zot ti Cso port
Muzs Já nos Rác ke vei Rend őr ka pi tány ság
Szé kely Ti bor  Rác ke vei Tűz ol tó ság
Szomor De zső Kunszentmiklósi Tűz ol tó ság
Vas-Biznisz    Pest Me gyei Tűz ol tó Szö vet ség Or szá -

gos Ka taszt ró fa vé del mi Fő igaz ga tó sá ga
To váb bi in for má ci ók és ké pek a weboldalunkon, a

www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu-n ta lál ha tók.
Pongrácz Jó zsef tit kár Dömsödi Tűz ol tó Egye sü let

domsodote@gmail.com • www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu

Rác ke vei Tűz ol tó ság: vo na las te le fon ról a 105 szá mon, mo bil te le fon -
ról pe dig a 06-24-518-665 vagy 06-24-518-666 szá mo kon le het el ér ni.

Egyéb el ér he tő sé günk:
Id. Tárkányi Bé la, Dömsödi Tűz ol tó Egye sü let Pa rancs no ka
Te le fon szám: 06-20-383-5407

Dömsödi Tûzoltó Egyesület

MEG HÍ VÓ
Sze re tet tel meg hív juk és vár juk 2011. ja nu ár 14-én 14 órai kez -

det tel a Még 1000 év Dömsödért Egye sü let Khsz. szer ve zé sé ben
tar tan dó 

CI VIL FÓ RUM RA.
Hely szín: Dömsödi Ál ta lá nos Ipar tes tü let kü lön ter me

A fó rum meg ren de zé se  a Dömsödi Pol gár mes te ri Hi va tal ál tal szer -
ve zett „Szer ve zet fej lesz tés Dömsöd Nagy köz ség Pol gár mes te ri Hi -
va ta lá nál, kor sze rű in for ma ti kai fo lya mat tá mo ga tá sok al kal ma zá -
sá val” cí mű ren dez vény so ro zat zá ró ered mé nye ként jön lét re.

A ta lál ko zón meg be szé lés re, kö zös to vább gon dol ko dás ra vá runk
min den tenniakaró: in téz mény ve ze tőt, egy há zi kép vi se lőt, tár sa dal mi
szer ve ze tet, vál lal ko zót, ma gán sze mélyt.  

Az aláb bi ak ban szá mí tunk az Ön ak tív hoz zá szó lá sá ra:
1. Kö zös,  a fa lu éle tét át fo gó ese mény nap tár meg al ko tá sa. 
Ki, hol, mi lyen ren dez vényt ter vez szer vez ni?
Vá runk ja vas la tot a prog ra mok bő ví té sé hez!
Nem biz tos, hogy öt le te el ve ten dő anya gi for rás hi á nya mi att, hisz

más cso port, szer ve zet le het tud rá meg ol dást ja va sol ni.

2. Kö zös esz köz lel tár fel ál lí tá sa!
Ki nek mije van? Ki mi vel tud ná a má si kat ki se gí te ni?
Ki ki re szá mít hat na ren dez vé nye le bo nyo lí tá sá ban? 

3. Új együtt mű kö dé si te rü le tek ke re sé se.
Meg je le né sé re fel tét le nül szá mí tunk.
Kér jük hoz zon ma gá val a té ma iránt ér dek lő dő ket.
Rész vé te li szán dé kát ha le het iga zol ja vis  sza az aláb bi cím re:

koronas@invitel.hu, zsibane@invitel.hu vagy domsod@domsod.hu,
il let ve az aláb bi te le fon szám ok ra.

Ko ro na Sán dor: 06-70-708-5553, Zsi ba Sándorné: 06-30-684-3747, 
Bencze Zol tán: 06-20-369-6412.

F E L H Í V Á S !
Tisz telt Dömsödi La kos ság!

To vább ra is sze ret ném kér ni se gít sé gü ket egye sü le tünk múlt já nak
fel tá rá sá ban még min dig ke vés in for má ci ó val és tár gyi em lék kel ren -

del ke zünk. Eb ben sze ret ném to vább ra is az önök se gít sé gét kér ni,
hogy aki ren del ke zik eset leg írá sos do ku men tá ci ó val, ré gi fény kép pel
vagy bár mi lyen tár gyi em lék kel, il let ve tud bár mi lyen ér té kel he tő in -

for má ci ó val szol gál ni és még nem je lez te azt fe lém, ar ra ké rem,
ke res sen meg te le fo non, e-mailben vagy sze mé lye sen.

Te le fon szá mom: 06-70-466-7559 E-mail: domsodote@gmail.com
Meg tisz te lő se gít sé gü ket elő re is kö szö nöm!

Üd vöz let tel: Pongrácz Jó zsef tit kár
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Ked ves Dömsödi La ko sok!
Az önök se gít sé gét sze ret nénk kér ni a Rend -

őr ség és a mi mun kánk hoz. Saj nos Ma gyar or -
szá gon és köz sé günk ben is va la mi ért az em be -
rek fél nek ta nús kod ni vagy akár csak te le fo non
be je len tést ten ni. Itt pél dá nak em lí te ném a lo pá -
so kat és be tö ré se ket, ami ná lunk elő for du ló bű -

nö zé si for ma, de a szem ta nú vagy hall gat ró la,
vagy azt ál lít ja, hogy nem is lá tott sem mit.

A ta nús ko dás nak több le het sé ges for má ja
van. Egyik, amit min den ki is mer, ami kor a
szem ta nút a rend őr ség ki hall gat ja, az el mon dot -
ta kat jegy ző köny ve zik, és eset leg a bí ró ság ra is
be idéz he tik.

Egy má sik a TE LE FON TA NÚ PROG RAM.
Azok nak az ál lam pol gár ok nak kí nál új le he tő -
sé get, akik in for má ci ó val ren del kez nek bűn cse -
lek mé nyek ről, bűn el kö ve tők ről, de ed dig nem
kí ván tak a rend őr ség hez for dul ni, mert fél nek
az el kö ve tő vagy tár sai, hoz zá tar to zó eset le ges
bos  szú já tól, vagy nem akar ják vál lal ni a bün te -
tő el já rás ban a ta nú sze re pét, amely kö te le zett sé -
gek kel jár. A Te le fon ta nú Prog ram már 2001.
január 15-e óta mű kö dik az Or szá gos Rend őr-
fő ka pi tány sá gon. A prog ram se gít sé gé vel kö rö -
zött sze mé lye ket fog tak, lo pott au tót ta lál tak és
több nyo mo zás is in dult a be je len té sek alap ján,
de szá mos el kö ve tőt is el fo gott a rend őr ség.

Az IN GYE NE SEN és NE VE BE MON DÁ -
SA NÉL KÜL hív ha tó zöld szá mon (06-80-555-
111) 24 órá ban meg te he ti be je len té sét. Reg gel 8
órá tól es te 20 órá ig a rend őr ség mun ka tár sai fo -
gad ják a be je le né se ket és es te 20 órá tól reg gel 8
órá ig üze net rög zí tő fo gad ja a hí vá so kat. De van
olyan mód ja is, ami kor a ta nú ép pen a he lyi
Kör ze ti Meg bí zot tat ke re si fel vagy eset leg egy

Pol gár őr is me rő sé nek mond ja el,
amit tud. Mind ket tő jó, mert a
Kör ze ti Meg bí zott az in for má ci -
ók alap ján meg tud ja ten ni a szük sé ges lé pé se -
ket. A Pol gár őr meg szin tén tud ja to váb bí ta ni
vagy a Kör ze ti Meg bí zott nak vagy a rend őr ség
ügye le té nek a tud tá ra ju tott in for má ci ó kat. Eb -
ben az eset ben is a ta nú ké ré sé re le het zárt kö rű -
en ke zel ni az ada ta it, így nem jut hat a bűn el kö -
ve tő tu do má sá ra a ta nú ki lé te.

Ke res sék bi za lom mal a Dömsödi Kör ze ti
Meg bí zot ta in kat (iro dá juk a Pol gár mes te ri Hi -
va tal mel lett) töb bek közt Laczó Csa ba rend őr
urat. For dul ja nak hoz zánk bi za lom mal, mert a
BŰ NÖ ZÉS VIS  SZA SZO RÍ TÁ SA KÖ ZÖS
ÉR DE KÜNK! A Dömsödi Pol gár őr Egye sü let
ve ze tő sé gé nek és tag ja i nak ne vé ben is Si ke rek -
ben Gaz dag Új Esz ten dőt Kí vá nok min den ked -
ves dömsödi la kos nak!

Pongrácz Jó zsef pol gár őr
Dömsödi Pol gár őr Egye sü let

polgarorsegdomsod@gmail.com
To váb bi in for má ci ók és ké pek a web ol da -

lunkon, a www.polgarorsegdomsod.mlap.hu-n
ta lál ha tók.

Ha önök sze ret né nek ne künk se gí te ni!
Szám la szá munk: 51700272-10901115  
Adószámunk:19177847-1-13

Kö szö net tel: Dömsödi Pol gár őr Egye sü let

DÖMSÖD NAGYKÖZSÉG POLGÁRÕRSÉG

2011. ja nu ár hó
Mi vel az el múlt év de cem be ré ben nem je lent

meg írá som a he lyi új ság ban, így en ged jék meg,
hogy jó kí ván ság gal kezd jem.

Min den ked ves ol va só nak, gaz dál ko dó nak,
ker tész ke dő nek ered mé nyek ben gaz dag, bol -
dog új esz ten dőt, jó erőt és egész sé get kí vá nok.

Re mél jük, hogy az idő já rás is ked ve zőbb
lesz, mint az el múlt év ben volt. Most az új év
ele jén ér de mes vis  sza te kin te ni az el múlt esz ten -
dő ese mé nye i re. Saj nos el kell mon da ni, hogy
an  nyi ter mé sze ti csa pás na gyon ré gen ér te a me -
ző gaz da sá gi ter me lést, mint az el múlt év ben.

E so rok író ja már sok min dent meg ért, de
ennyi re csa pa dé kos, vi ha ros, ár vi zes, bel vi zes
esz ten dő re nem em lék szem. Dömsöd köz ség
ha tá rá nak je len tős ré sze (Korhány, Kö zös le ge -
lő, Dabi le ge lő stb.) bel víz zel bo rí tott, sőt a mé -
lyebb te rü le te ken an  nyi ra át van nak áz va, hogy
on nan még a ter mé nyek egy ré szét sem le he tett
be ta ka rí ta ni és nem le het el vé gez ni az őszi mély -
szán tá so kat sem. Saj nos a ter me lé si költ sé gek
rend kí vü l nagy  mér ték ben meg nőt tek, a ne héz
be ta ka rí tá si mun ka és a ter mény szá rí tá sok mi att
is. A ter mé nyek fel vá sár lá si árai ugyan emel ked -
tek, de ez nincs arány ban a költ sé gek emel ke dé -
sé vel. A má sik nagy prob lé ma az, hogy az ál lat -
te nyész tés sel is fog lal ko zók nak a ta kar mány -

költ sé gei is na gyon meg emel ked tek és ez a ter -
mé kek (tej, hús stb.) árá ban nem té rül meg.

Most az új év ele jén csak re mény ked he tünk,
hogy a 2011-es év jobb, ked ve zőbb idő já rást
hoz, bár el kell mon da nunk, hogy a bel víz károk
át hú zód nak er re az esz ten dő re is, mert egy részt
nem le he tett el vé gez ni az őszi mély szán tá so kat
és a sok bel víz mi att a ta laj szer ke zet sem lesz
ked ve ző, mi vel a sok víz ki lú goz za a ta lajt, és
sok kal több ta laj mun ká ra lesz szük ség, ami
több költ sé get is je lent.

A té li hó na pok ban – januárban, feb ru ár ban –
a nö vény ter me lő gaz dák nak csak a gé pek ja ví -
tá sa, a ta va szi fej trá gyá zás hoz szük sé ges mű trá -
gya be szer zé se az ak tu á lis fel adat, hogy ha jön a
ta vasz ren del ke zés re áll ja nak az esz kö zök, a gé -
pek és az anya gok.

A gyü mölcs ter me lés sel és sző lő ter me lés sel is
fog lal ko zók, – ha az idő já rás meg en ge di – vé -
gez het jük a fa met szést és a sző lő met szést. A
kis kert ben a ház kö rü li gyü mölcs fá kat, ame lyek
ki öre ged tek most vág juk ki, és le he tő leg a tus -
kó kat, a fa tus kó kat is ás suk ki, mert most még
üres a kert, nem te szünk kárt a nö vé nyek ben.
Ha he lyük re új cse me tét ül te tünk, ak kor min -
den kép pen ás suk ki a tus kó kat. A kis ker ti gé -
pek, esz kö zök, szer szá mok kar ban tar tá sát, ja ví -
tá sát is most a té li hó na pok ban kell el vé gez -

nünk. A most ker tész ked ni kez dő fi a ta lok nak, de
az idő seb bek nek is ér de mes elő ven ni a szak -
köny ve ket és fő ként azo kat az is me re te ket ta nul -
má nyoz ni, ame lyek az el múlt év ben prob lé má -
kat okoz tak. A nö vény vé dő-, gyom ir tó- és per -
met sze rek te rü le tén új vegy sze rek je len nek meg
és ér de mes az is me re te in ket fel újí ta ni, fő ként a
kör nye zet kí mé lő sze re ket al kal maz zuk az új
esz ten dő ben. Nem tud hat juk még, hogy a 2011.
esz ten dő mi lyen idő já rást hoz, most saj nos az év
ele jén is na gyon nagy te rü le te ket bo rít bel víz
köz sé günk ha tá rá ban, és saj nos or szág szer te is.
Az őszi ta laj mun ká kat nem le he tett el vé gez ni  a
sok csa pa dék mi att, ha eset leg ja nu árban, feb ru -
ár ban ke ve sebb len ne a csa pa dék és a ta laj ra rá le -
het men ni a gé pek kel, ak kor még a té li hó na pok -
ban is ér de mes e mun ká kat, a szán tást el vé gez ni.

Az ed dig le ír ta kon túl is van még te en dő je a
té li hó na pok ban min den gaz dál ko dó nak, ker -
tész ke dő nek és fő ként azok nak, akik ál lat tar tás -
sal is fog lal koz nak. A ko moly fa gyok be áll tá val
nap köz ben is be fagy hat az ál la tok ita tó edé nye,
ezért nap köz ben lan gyos víz zel önt sük fel az
ita tó edé nye ket, vá lyú kat.

Min den ked ves ol va só nak még egy szer Bol -
dog Új Esz ten dőt, jó erőt és egész sé get kí vá nok,
mi előb bi ki ta va szo dást és ked ve zőbb idő já rást,
mint az el múlt év ben volt.

Ös  sze ál lí tot ta:

Tóth Ist ván, nyug dí jas me ző gaz dász

Mezõgazdasági hírek

F E L H Í V Á S !
Tisz telt Dömsödi La kos ság!

Ha bár mi lyen bűn cse lek ményt ész lel nek
vagy tu do má suk van, ilyen cse lek mény eset -

le ges bűn el kö ve tő jé nek sze mé lyé ről vagy
hol lé té ről, ké rem je lez ze va la me lyik el ér he -
tő sé gen vagy a Dömsödi Kör ze ti Meg bí zot ti

Iro dán a Kör ze ti Meg bí zot tak nak
(Pol gár mes te ri Hi va tal mel lett).

A te le fon ta nú IN GYE NE SEN és NE VE
BE MON DÁ SA NÉL KÜL hív ha tó!

Rend őr sé gi te le fon ta nú: 06-80-555-111
Rác ke vei Rend őr ka pi tány ság el ér he tő sé gei:

06-24-518-680, 06-24-518-690
Dömsödi Pol gár őr ség el ér he tő sé gei:

Klszák Ta más El nök
Te le fon szám: 06-70-453-07-43

E-mail: polgarorsegdomsod@gmail.com
Meg tisz te lő se gít sé gü ket elő re is kö szö nöm!

Üd vöz let tel: Pongrácz Jó zsef pol gár őr
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Im már tra dí ció, hogy a gon dos ko dás, oda fi gye lés és a sze re tet je gyé -
ben min den esz ten dő ben meg ren de zés re ke rül Dömsödön az Idő sek Ka -
rá cso nya.

Az ön kor mány zat év ről év re nagy gon dot for dít er re az ese mény re.
Gaz dag és szí nes mű sor ban le het ré sze mind azok nak, akik el jön nek er re
az al ka lom ra. 

Idén is így tör tént.
Mind az ön kor mány zat, mind pe dig a kony ha ré szé ről nagy ké szü lő dés

előz te meg a prog ra mot. A mű ve lő dé si ház dol go zói, mint min den év ben
most is cso dá san dí szí tet ték fel az OMK nagy ter mét. A ven dé gek fo ga dá -
sá ra min den ké szen állt. Az ün ne pi mű sort,  a Gróf Szé che nyi Ist ván Ál ta -
lá nos Is ko la ta nu lói, a De zső La jos A.M.I. nö ven dé kei, a Ju és Zsu tár su lat
tag jai, va la mint Ócsai Jut ka és Vigh Le ven te szol gál tat ta.

A rend kí vül mos to ha idő vel da col va na gyon so kan jöt tek el, ele get té ve
a ked ves hí vo ga tás nak.

Szé pen meg te rí tett ka rá cso nyi asz ta lok mel lől néz het ték vé gig a ven dé -
gek a szí nes pro duk ci ók ka val kád ját.

A hát tér ben a ku lis  szák mö gött tüs tén ked tek a ven dég lá tók. Ér dek lő dé -
sem re, hogy tu laj don kép pen mi ó ta is ren de zik ezt a nyug dí jas ka rá csonyt,
kész ség gel vá la szol gat tak.

Meg tud tam, hogy az el ső ilyen al ka lom úgy 8-10 év vel ez előtt ke rült
meg va ló sí tás ra. Ek kor Kudar Zsigmondné Ma ri ka volt a pol gár mes ter.
Ez alatt az idő szak alatt in dult el a Min den ki Ka rá csony fá ja prog ram is.
So kan vettek részt ezek nek a ren dez vé nyek nek a le bo nyo lí tá sá ban, olya -
nok is, akik már nin cse nek köz tünk. 

– Hegedűsné Klá ri ka rend kí vü li oda adás sal se gí tett min dig, mert akik
nem tud tak el jön ni, azok nak cso ma go kat ké szí tet tünk és ő vit te el sze mé -

lye sen – em lé ke zik vis  sza Tarrné Zsóka és Csen gő di né Er zsi ke.
Ele in te ne ve sebb elő adó mű vé szek szó ra koz tat ták a ven dé ge ket, mos -

tan ra pe dig már a te het sé ges dömsödiek te rem te nek jó han gu la tot.
A ven dé gek kö zül né há nyan azt is el mond ták ne kem, hogy év ről év re

el jön nek er re a ren dez vény re, mert min dig ré sze sei le het nek va la mi új -
nak, va la mi szép nek, amit a ka rá csony fa alá ha za vi het nek ma guk kal. 

A ma gam ré szé ről azt kí vá nom, hogy ez a ked ves szo kás még hos  szú-
hos  szú ide ig sok-sok em ber szá má ra hoz zon bé kes sé get, sze re te tet!

-V.I.-

KARÁCSONYI ÜNNEPI MÛSOR

ÁL LAN DÓ PROG RA MOK
Dömsöd 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, szer dán -
ként 19.00 órá tól.
Ve ze ti: Oprea Arthúr Mi hály.

SZÍN JÁT SZÓ KÖR
Ked den 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.

BA NYA KLUB
két he ten te hét főn ként 18.00-tól.

NYUG DÍ JAS KLUB 
két he ten te. 

AU TÓ VE ZE TŐI TAN FO LYAM

Petőfi Sándor Okta tási és Műve lő -
dési Központ 2011. január  havi

programjai
2011. január   8.  /szombat/  16,00  óra    

Újévi hangverseny 
Group’n’Swing együttes

előadásában
10 professzionális
muzsikusból álló

Group’n’Swing együttes. 
Repertoárjukat túlnyomórészt a kései

„swing” korszak, valamint a szintén kiválóan
táncolható „shuffle”  remekei alkotják. Szá-
mos fellépésük eredményeként az együttes
az elmúlt évek során a hazai és nemzetközi
zenei világ élvonalbéli tagjává avanzsálta

magát. Belépődíj: felnőtt: 500 Ft,
gyermek és nyugdíjas jegy: 300 Ft.

Helye: OMK nagyterem.
Mindenkit szeretettel várunk,

kezdje velünk az újévet!

2011. január 18. /kedd/ 18,00 óra                   
Táncbemutató a Dezső Lajos A.M.I.

rendezésében. Helye: OMK nagyterem.

2011. január 18. /csütörtök/ 14,00 óra
Kazinczy Prózamondó Verseny

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

2011. január 21.  /péntek/ 18,00 óra
Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves család-
ját a Magyar Kultúra Napja alkalmából

rendezett ünnepségre 
Közreműködnek:

a Dezső Lajos A.M.I. tanulói 
Január 22. napja 1989 óta a magyar kultúráé.

Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon
fejezte be – „a magyar nép zivataros

századaiból” vett példákra épített köl-
teményét  a Himnuszt. Ezen nap környékén

különböző rendezvények emlékeztetnek
minket évezredes hagyományainkra,

gyökereinkre, múltunkra.
Helye: OMK nagyterem                                           

ELŐZETES

2011. február 12. Valentin Bál
2011. február 16-17. Suli Farsang
2011. febr.19. szombat 9-12-ig. Bababörze
2011. február 24. Ovis színház
2011. február 26. Elizabeth musical /Bp-i

Terézvárosi Musical Szín-
ház előadásában/

PROG RA MOK AZ OMK-BANPROG RA MOK AZ OMK-BAN

Fotó: Kővári Zoltán
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Szü lettek:
Tarr Tamás – Sipos Zsuzsa

CSENGE
Kiss Gábor – Hajdú Ilona Mónika

KRISZTIÁN
Papp Zsolt – Kovács Ágnes

NOÉMI
Kiss Márton – Sipos Júlia

ZSOMBOR

Házasságot kötöttek:
Mendi Dániel – Gáspár Erika

El huny tak:
Várkonyi Miklós László 92 éves
Balkó Imréné Kiss Ilona 91 éves
Kató Lajosné Bajnóczi Eszter 80 éves
Laczi Bálintné Földvári Zsófia 91 éves
Burján Gyula 48 éves
Ispán Miklósné Horváth Ilona 72 éves

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

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: január 20.

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

Várható meg je le nés: február 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, Kővári Zoltán,
Markóné Zöldág Ágnes, 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

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
2011. január 8-9.

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

2011. január 15-16.
Ifj. Dr. Fábián Miklós

Kiskunlacháza, Báthory u. 8.
06-30-951-0507

2011. január 22-23.
Dr. Nagy Zoltán

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

2011. január 29-30.
Dr. Vona Viktor

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

Tûzoltóság elérhetõségei
Ha baj van! 105
dom sodote@g mail. com
www. tu zoltosag dom sod.m lap.hu
id. Tárkányi Béla: 06-20-383-5407
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

Anya köny vi hí rek

Fel hí vás új ság-elõ fi ze tés re
Ked ves Ol va só ink, fel hí vom szí ves fi gyel -

mü ket, hogy 2011. ja nu ár hó nap ban is mét le he -
tő ség nyí lik a Dömsödi Hír nök elő fi ze té sé re!

Ezt az ön kor mány zat fő pénz tá rá ban Rich -
ter Gyulánénál te he tik meg, ügy fél fo ga dá si
idő ben.

Aki már ed dig is elő fi ze tő volt, az új ság ban
el he lye zett csekk be fi ze té sé vel je lez ze szán -
dé kát! Év köz ben saj nos nincs le he tő ség új
elő fi ze tés re, ezért azt min den kép pen ja nu ár
hó nap ban te gyék meg!

Vass Ilo na fe le lős szer kesz tő

Dr. Tóth Éva ügyvéd 2011. február
hónapban Dömsödön megnyitja

ÜGYVÉDI IRODÁJÁT.
Együttműködési  lehetőséget

kínálunk:
– partnerügyvédeknek

– ügyvédjelölteknek
– ügyvédi tevékenységet kiegészítő

szolgáltatásokra
– tárgyalóterem bérlésére

Érdeklődni: 06-20-974-97-95
06-30-200-96-13
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Első sor balról jobbra: Szabó Andrea, Szűcs Viktória,
Ariel Ron Gambi, Ács Dominika, Pék Bianka,

Farkas Zsolt, Perger Balázs, Sass Viktória.

Második sor balról jobbra: Devecsai Gergő, Kun Sámuel,
Markó Sándor, Matics Gergely, Hajdu Fanni,

Madarász Petra, Hochmann Regina, Kővári Róza,
Szűcs Gergely, Perger Benjámin, Csabai Imre.

Harmadik sor balról jobbra: Kun Ábrahám, Kővári Áron,
Kun Vivien, Guba Anita, Christoph Gáborné, Bachmann

Piroska, Hajduné Horváth Jolán, Farkas Ildikó.

A Múltunk nyomában c. könyvtári program résztvevõi

Fotó: Markóné Zöldág Ágnes

Nyugdíjasok karácsonya

Mézeskalács remekmûvek

Iringó Színjátszókör, Még 1000 év
Dömsödért, Dömsödi Daloskör

nevében: Bábel Marika és Andrea

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

Pozsár Zsófia

Fotó: Kővári Zoltán

Fotó: Vass


