
 
 
 
 
 

Kedves Dusnokiak! 

Szeretettel tájékoztatom önöket az aktuális tudnivalókról, eseményekről és az előttünk álló 

programokról. 

1. Felkészülés Karácsonyra. Advent idejét éljük. Fontos, hogy ne csak külsőségekben, hanem  

belsőleg is készüljünk az ünnepre. Elhatározhatunk napi kis jócselekedeteket, imákat, apró 

gesztusokat, amikre talán máskor nem figyelünk annyira. Aki katolikus és nincs akadálya, 

annak tanácsolom, hogy végezzünk őszinte szentgyónást, hogy bensőleg tiszta lélekkel, 

felszabadultan ünnepelhessük Karácsony ünnepét. Aki ezt nem tudja megtenni, vagy más 

kulturális, vallási közegben nevelkedett, az is törekedhet rá, hogy rendet teremtsen a lelkében 

és belső harmóniára, békére találjon. Ha ezt sokan megtesszük, akkor ez saját családunkon túl 

az egész településünkre, ill.  társadalmunkra is pozitív hatással lesz! Ezért fontos tudni, hogy a 

hit, a segítő jóakarat nem magánügy! 

 

2. Járványhelyzettel kapcsolatban. Sajnos a koronavírusjárvány tovább tombol. jelenleg is igen 

magas a fertőzöttek, a betegek száma. Háziorvosaink kifejezett kérése, hogy lehetőleg 

mindenki vegye fel a védőoltásokat! Ha valaki ennek ellenére mégis elkapja a betegséget, így 

ezáltal sokkal enyhébb lefolyásra, tünetekre számíthat. Zárt, közösségi terekben, boltokban, 

templomban a maszkviselés kötelező! Tartsuk be az aktuális járványügyi előírásokat! 

Rendszeres, alapos kézmosás, kézfertőtlenítés, kerüljük a zsúfolt helyeket, fogyasszunk sok 

gyümölcsöt, vitaminokat, ha van napsütés, tartózkodjunk kicsit a napon, a friss levegőn. 

Ha valakinek segítségre van szüksége, vagy tud ilyen személyről, az feltétlen jelezze a 

Családsegítő Szolgálatnál 06/70- 977-6856, Gondozási Központban 06/70-666-29-86, vagy a 

Polgármesteri Hivatalban Tel:78/501-705. 

Senkit sem fogunk magára hagyni, csak tudjunk róla. 

 

3. „Dusnok Községért kitüntető díj.” Örömmel adom hírül, hogy a Képviselőtestület egyhangú 

döntése alapján a 2021-es évben 4 személynek ítélte oda ezt a kitüntető díjat. Ezek a 

személyek a következők: 

Árva Károly József. Rövid indoklás: hosszú évtizedeken keresztül, Dusnok település 

gazdasági életében tett kiemelkedő teljesítményéért, valamint Dusnok hírnevének 

öregbítéséért. 

Hodován Péter. Posztumusz díjban részesül. Rövid indoklás: Dusnok település gazdasági 

életében tett kiemelkedő teljesítményéért, valamint a település arculatának kialakításáért. 

Szőgyi László. Rövid indoklás: Dusnok település kulturális életében tett több évtizedes 

kiemelkedő teljesítményéért. 

Tamaskó Péterné. Rövid indoklás: Dusnok település kulturális életében tett kiemelkedő 

teljesítményéért, a rác hagyományok ápolásában és azok megőrzéséért tett erőfeszítéseiért. 

A kitüntetettekről bővebben a Dusnoki Híradó karácsonyi számában olvashatnak. 

A járványhelyzetre való tekintettel, a képviselőkkel történő egyeztetés alapján a díjak 

ünnepélyes átadására a következő év Pünkösdjén kerül sor. 



 

4. Falugyűlés, közmeghallgatás. 

Háziorvosaink határozott kérésére, a pandémia következtében az idei falugyűlés nem 

kerül megtartásra. A közmeghallgatás biztosítása azonban törvényi kötelezettségünk, ezért 

arra a Polgármesteri Hivatal tanácstermében lehetőséget biztosítunk. 

Időpontja 2021. december 17. péntek 15 óra. A közmeghallgatásra írásban is van mód. A 

megfogalmazott kérdések, észrevételek, javaslatok a dusnokph@dusnok.hu e-mail címre 

elektronikusan is elküldhetők, vagy postai úton, de személyesen is behozhatók a Polgármesteri 

Hivatalba. 

 

5. Elkészült a Vajas Vízi Központ fejlesztésének II. üteme, és az ott található játszótér építése 

is befejeződött. Az új beruházások átadását 2021. december 9-én, csütörtökön 14 óra 30-kor 

tartjuk a szabadtéri helyszínen. Az átadáson többek között jelen lesz Zsigó Róbert Államtitkár 

Úr, térségünk országgyűlési képviselője is. Az átadóra mindenkit szeretettel várunk! 

 

6.  VIII. Dusnoki Tamburafesztivál,  Helyszín: Lenes étterem 

Időpont: december 4. szombat 18 óra. 

A rendezvény a Dusnoki Horvát Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében és támogatásával 

valósul meg.  

 

7. Az idei Adventi Vásárt a koronavírus járvány következtében szabadtéren szervezzük meg. A 

dusnoki félig fedett piactér belső terét fogjuk adventi- karácsonyi hangulatban gyönyörűen 

feldíszíteni. 

Az adventi vásár időpontja: december 12. vasárnap de. 9-18-ig. 

Kérünk minden helyi kézművest, hogy hozza el portékáját és teremtsünk igazi adventi 

hangulatot. A Kincskereső Egyesület szokásához híven Teaházzal várja az idelátogatókat. 

A bevételt felajánlják Zsombor és Kornél gyógykezelésére.  Erre a programra is mindenkit 

szeretettel várunk! 

 

8. Minden adventi vasárnap du. 4 órakor ünnepélyes gyertyagyújtást tartunk a Művelődési 

Háznál található adventi koszorúnál. Az idei évben már harmadszor kerül megrendezésre az 

adventi ablakvadászat, vagy más néven élő kalendárium, amely igen népszerű adventi 

program a gyerekek és családok számára. 

 

9. A Pirula kézműves és alkotóműhely decemberi programjai. 

Kézművesek éjszakája felnőtteknek. 

Időpontok: december 4. 11. 18. 17-24 óráig 

Sváb kézművesség: december 11. 17-19-ig 

- Szalmacsillag készítés 

- Gyertyaöntés 

- Hartai bútorfestés 

(A program a Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében és támogatásával valósul 

meg.) 

Gyerekjátszó: december 18. szombat 9-12 óráig 

Helyszín: (két tantermes iskola) Puskin köz 4 

A szervezők mindenki szeretettel várnak! 
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10. Véradás Dusnokon. A művelődési házban, december 13-án hétfőn de.10-13 óráig 

önkéntes véradás lesz. Aki teheti, kérem jöjjön el! A véradás életet menthet!  

 

11. Szociális tűzifa. A kormány támogatásának köszönhetően, ebben az esztendőben 113 

dusnoki háztartásba tudunk tüzelőt eljuttatni. A kiszállítás folyamatban van. Sajnos a készlet 

már betelt, újabb kérelmeket nem áll módunkban befogadni. Megértésüket köszönjük! 

 

12. Szociális ebéd. Karácsony közeledtével december 21-én kedden ingyenesen ebédet 

biztosítunk azoknak a rászorulóknak, akik ezt kérik.  

Az ebéd a Gondozási Központban vehető át, 13 órától. Az ebéd ingyenes, de az igényeket 

előre, december 18-ig kell jelezni a konyhán (06-70/376-5115), vagy az idősek otthonában 

06-78/401-726! 

 

13. A dusnoki nyugdíjasok ebben az évben is kapnak   karácsonyi élelmiszer csomagot. 

Azok a személyek részesednek belőle, akik 2021. december 31-ig betöltik a 64. életévüket. A 

csomagokat mindenki otthonába kiszállítjuk! 

A kiszállításhoz önkéntes segítők jelentkezését is várjuk. Ezzel sokat segíthetnek az 

önkormányzat munkájában. Előre is köszönjük! 

 

14. Igazgatási szünet a Polgármesteri Hivatalban. 2021. december 21-től  2022. január 2-ig 

igazgatási szünet lesz a Hivatalban.  Az új év első hivatali munkanapja: 2022. január 3. (hétfő). 

A szünetben csak délelőttönként tartunk telefonos ügyeletet a 70/330-41-65-ös telefonszámon, 

és kizárólag a halaszthatatlan ügyeket intézzük, egyébként a Hivatal zárva tart. Az utolsó 

pénztári nap 2021.december 20-án (hétfőn) lesz. Kérem, hogy akinek készpénzfizetést 

érintő ügye van, pénztári napokon (hétfőn egész nap, csütörtökön 8-12 óráig), de 

legkésőbb ezen a napon szíveskedjen azt elintézni! 

 

15. A január hónapra tervezett Rác Fonó kulturális rendezvényünk felfüggesztésre került a 

járványügyi helyzet következtében, háziorvosaink javaslatára. 

 

16. Gyermekorvosi ellátásról: 

2021. december 31-ig dr. Csordás Péter látja el a gyermekorvosi feladatokat. Folyamatban van a 

tárgyalás az új gyermekorvossal, amint tisztázott az új orvos helyzete, jelezzük a  lakosság felé. 

 

Áldott, szeretetteljes Karácsonyt és Boldog Új Évet kívánok! 

 

Dusnok, 2021. december 2. 

                                            Képviselőtestület nevében:   

 

 Mindszenti István  

                                                                                                   polgármester 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tájékoztatás a Turisztikai Központnál játszótér kialakítására elnyert pályázatról 

 
MFP-OJKJF/2021 kódszámú Dusnok Község Önkormányzata Turisztikai központnál játszótér kialakítása 

pályázat 
 
 
 

 
 

 
 
Dusnok Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében 2021-ben meghirdetett Óvodai 
játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése – 2021 című, MFP-OJKJF/2021 kódszámú pályázati kiírásra 
nyújtott be pályázatot 2021.05.04-én 3282118667 projekt azonosító számon, Játszótér építés Dusnokon 
pályázati címmel. 
 
A Támogatói Döntés alapján a projekt 4.937.104,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, melynek 
támogatási intenzitása 100 %. A felhasználására a Támogatói Okiratban foglaltak szerint kerül sor. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Tájékoztatás a Dusnoki Turisztikai Központ fejlesztésének II. ütemére elnyert pályázatról 
 

JETA-66-2020 azonosítószámú projekt Dusnoki Turisztikai Központ fejlesztésének II. üteme pályázat 
 

 
Dusnok Község Önkormányzata a Paksi Atomerőmű Zrt. által alapított Jövőnk Energiája 
Térségfejlesztési Alapítvány által meghirdetett „A TÉRSÉG-, INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS ÉS AZ 
ÉLETMINŐSÉG JAVÍTÁS” tárgyában, JETA-66-2020 azonosító számon nyújtott be pályázatot, Dusnoki 
Turisztikai Központ fejlesztésének II. üteme pályázati címmel. 
 
A Támogatói Döntés alapján a projekt 10.774.477,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A 
felhasználására a Támogatói Okiratban foglaltak szerint kerül sor. 
 

 


