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Közérdekű hírek

területet tartja rendben, hanem az utcafrontot is,
nem kis terhet levéve ezzel az Önkormányzatról.
Igaz, hogy itt már többféle variáció van a két véglet
– mindent rendben tartok az úttestig vs. a kertem
sincs rendben – között, de aki dolgozik, foglalkozik
vele az nemcsak segít, de a faluképet is javítja.
Testületünk
a
költségvetés
tervezésekor
elkülönített 500.000 forintot az árvízi kapu
megerősítése, egyszerűbb védhetősége céljából. A
kivitelezés megtörtént, a betonalap és a hozzá
erősíthető acélszerkezet elkészült, melynek
költsége 253.000 forint volt. A fennmaradó
összeget további fejlesztések céljából tartalékba
helyeztük. A tervezésben és a kivitelezésben Kun
Lajos alpolgármester vállalt oroszlánrészt. Kun
Lajos a munkát térítésmentesen végezte.
A Csokonai út felújításához árajánlatokra van
szükség, a zártkerti kerítésépítés nyertes pályázata
szerződés aláírás előtt áll. A pihenőtóra benyújtott
két Leader-pályázatunkat befogadták, jelenleg
elbírálás alatt áll.
Ollé Árpád
polgármester

Az elmúlt időszak során több fórumon is előtérbe
került, hogy képviselő testületünk és az
önkormányzat nagy gondot fordít közterületeink füves területek, temető, focipálya környéke –
állapotára. Sajnos a fizikai állományunk két év alatt
drasztikusan lecsökkent, ezért más megoldásokat
kellett keresnünk.
Az önkormányzat tulajdonában lévő szárzúzó,
nagy, összefüggő területeken történő használatára
Maros Géza segítségét vesszük igénybe, előzetes
egyeztetés után tartja karban a kerékpárút mentét,
és a sík füves területeinket, így a falugondnok „utol
tudja érni” magát, és másra is marad ideje a
falufenntartási feladatok terén.
Szerencsére a gépparkunk az elmúlt években
szépen fejlődött – csak ember nincs, aki dolgozzon
vele - ezért a többi zöld területre más megoldást
kellett találnunk. A temető kaszálása céljából
sikerült egy önzetlen társadalmi munkás csapatot
verbuválni, akik szabadidőt és energiát nem
sajnálva, alkalmanként nyolcan-kilencen jövünk a
temetőbe dolgozni, a Hivatalból kivisszük a
fűkaszákat, üzemanyagot, damilt, így alkalmanként
két óra alatt a templomdombbal is végzünk.
Hasonló a módszer a focipályának azon a részén is,
ahol a fűnyírótraktor nem tud elmenni, ott is
összeállunk öten-hatan társadalmi munkával a
kaszálást megoldani, a géppark adott, s mindkét
esetben „megspóroljuk” a munkadíjakat. Mindkét
csapatnak – nem szeretnék senkit kihagyni, így
egyelőre név nélkül – köszönet jár a fáradozásaiért.
Végezetül köszönet Mindenkinek, aki a
lakókörnyezetét tágabban értelmezi ebben a
tekintetben, és nem csak a kerítésen belüli

Önkormányzati hírek
A képviselő-testület április 25-én rendes ülést
tartott. Az ülésen az alábbi döntés született.
A képviselő-testület a 33/2018. (IV.25.)
határozatával elfogadta az Önkormányzat 2017. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról szóló átfogó értékelését és a
családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 2017. évi
munkájáról szóló beszámolóját.
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A képviselő-testület a 34/2018. (IV.25.)
határozatával módosította az Étel-Posta Bt-vel a
közétkeztetési feladatok ellátására 2017. július 16án létrejött vállalkozási szerződését. A szerződés
módosításának egyik oka, hogy a KomáromEsztergom Megyei Kormányhivatal Hatósági
Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya
ellenőrzést tartott az Önkormányzat által
biztosított szociális étkezés kapcsán. Az ellenőrzés
néhány tartalmi elemet hiányolt a szerződésből,
melyek ezúton javításra kerültek. A módosítás
másik oka, hogy a vállalkozó a közétkeztetési
feladatok ellátása végett 18 %-os áfa fizetési
kötelezettség alól 27 %-os áfa fizetési kötelezettség
alá került. A vállalkozó az előállított étel nettó
értékét nem változtatta, így az emelkedés az áfa
kulcs emelkedéséből származik. Ezen emelkedés
nem érinti a közétkeztetést igénybevevő lakosság
által fizetendő díjakat.

megfelelőssége érdekében mérnöki szakértői
munka elvégzésére, mely szükség esetén kerül
megrendelésre.
A képviselő-testület a 36/2018. (IV.25.) határozata
alapján a Jókai utca felújítására benyújtandó
pályázathoz a szükséges önerőt biztosította. Az
utca felújításának költsége tervezői költségvetés
alapján 20 921 954 Ft, melyből a pályázat
15 000 000 Ft-ot biztosít, így a szükséges önerő
5 921 954 Ft. A pályázat benyújtásra került, bírálata
és a döntés ősszel várható.
A képviselő-testület a 37/2018. (IV.25.) határozata
alapján bruttó 5 100 000 Ft-ot biztosított a
Polgármesteri Hivatal tetőfelújítására. A tető
cserepezése, bádogozása és a lécezése rossz
állapotban van, több helyen beázik. A felújítás
során cserepezés, bádogozás és lécezés cseréje
megtörténik, illetve párazáró fólia kerül kiépítésre.

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
2017-ben
fogadta
el
a
településfejlesztéssel és településrendezéssel, a
települési arculati kézikönyvvel és a településképi
rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés
szabályairól szóló 5/2017. (V.2.) önkormányzati
rendeletét. A Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi
Felügyeleti Osztálya az idei év első felében vizsgálja
a partnerségi egyeztetésekről szóló önkormányzati
rendeleteket. Az előzetes vizsgálat néhány
hiányosságot, pontosítást állapított meg, melyeket
szükséges volt javítania a képviselő-testületnek. Az
egyik feltárt hiba javításához új rendelet
megalkotása vált szükségessé. Ennek értelmében a
képviselő-testület
megalkotta
a
településfejlesztéssel és településrendezéssel, a
települési arculati kézikönyvvel és a településképi
rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés
szabályairól szóló 5/2018. (IV.27.) önkormányzati
rendeletét, egyúttal hatályon kívül helyezte a
korábbi rendeletet.
A rendelet megtekinthető az Önkormányzati
Hivatalban és a www.dunaalmas.hu honlapon.

A képviselő-testület a 38/2018. (IV.25.) határozata
alapján bruttó 900 000 Ft-ot biztosít a Hivatal
udvarában található melléképület rendbetételére.
Az épület jelenleg is használatban van, de félő,
hogy a beázások következtében állapota rendbe
hozhatatlanul tönkremegy. A munka elvégzésére
árajánlatokat kérünk, a legkedvezőbb ajánlattevő
kerül megbízásra a munka elvégzésével.
Tatai Kistérségi Többcélú Társulás megkereste az
Önkormányzatunkat, hogy az általa fenntartott
központi orvosi ügyelet jövőbeni működésével
kapcsolatban a testület hozza meg a szükséges
döntéseit. A képviselő-testület a 39/2018. (IV.25.)
határozatával lakosságarányosan biztosítja a
központi finanszírozáson felüli pénzügyi fedezetet,
illetve elfogadta a központi orvosi ügyelet eddigi
módon történő működtetését. Ennek értelmében
az ellátásban a jövőben sem történik változás.
A képviselő-testület a 40/2018. (IV.25.) határozata
alapján benyújtja pályázati anyagát az emberi
erőforrások minisztere – a belügyminiszterrel és a
nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – kiírt
„Közművelődési Érdekeltségnövelő Támogatásra”
című pályázatra, a Csokonai Művelődési Házba
történő 15 db rendezvényasztal beszerzésére. A
támogatásból
megvalósuló
beszerzéshez
szükséges saját forrást biztosítja a költségvetés
általános tartalékának terhére.

A képviselő-testület a 35/2018. (IV.25.)
határozatával, a Csokonai utca felújításával
kapcsolatban, a vállalkozó kiválasztására szolgáló
eljárás lefolytatására megbízta Petri Ingrid
közbeszerzési szakértőt, bruttó 350 000 Ft
díjazásért. A határozatban egyúttal elkülönítésre
került bruttó 900 000 Ft, a beruházás szakmai
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állandó
jelleggel
végzett
iparűzési
tevékenység esetén az adóalap 1,5 %-a,

Más érdemi döntést az ülésen a képviselő-testület
nem hozott. A következő rendes testületi ülés
2018. május 30-án lesz.

ideiglenes jelleggel végzett iparűzési
tevékenység esetén naptári naponként 3.000,- Ft/
nap.

Makay Tibor
kirendeltség-vezető

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény
alapján beszedett gépjárműadó mértéke sem
változott.
A beszedett gépjárműadó 60 %-a a költségvetést,
40 %-a Önkormányzatunkat illeti meg.

Lakossági tájékoztató
Felhívás gázszünetről

Tájékoztatom továbbá Önöket, hogy az idei évben
azon adózók kapnak gépjárműadó kivetésről
határozatot

Tisztelt Dunaalmási Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a FGSZ Földgázszállító
Zrt. karbantartási munkálatai miatt a településen a
földgázszolgáltatás

akik a tavalyi év folyamán vásárolták
gépjárművüket és az idei évtől kell adót fizetniük,
illetve

2018. július 17-én (kedd) 9:00 órától 19:00 óráig

gépjárművük életkora miatt változik a
fizetendő adó mértéke.

szünetel.

Az éves adót minden adónemben továbbra is két
részletben, 2018. március 16-áig, illetve 2018.
szeptember 15-éig kell megfizetni.

Kérjük, szíveskedjenek a belső gázrendszer
főelzáróját, illetve a szabályozó előtti főelzárót
elzárt állapotban tartani.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. 2.
melléklet II. A. 4. pontja értelmében az adózónak az
építményadóról, a telekadóról és a magánszemély
kommunális adójáról az adókötelezettség
keletkezését, illetve változását követő tizenöt
napon belül kell adatbejelentését teljesítenie.

Dunaalmás Község Önkormányzata

Adózói tájékoztató
Tájékoztatom a tisztelt adózókat, hogy Dunaalmás
Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a
helyi adókról szóló 24/2012. (XI. 29.) rendeletében
az idei évre sem változtatott az adómértékeken. A
Rendelet megtekinthető Dunaalmás Község
Önkormányzatának
hivatalos
honlapján:
www.dunaalmas.hu.

Tehát, ha valaki Dunaalmáson elad vagy vásárol
ingatlant, az adásvételtől számított 15 napon belül
köteles bejelenteni a változást. A bírságolás
elkerülése érdekében kérem a fenti határidő
pontos betartását!
Kérdés esetén szívesen állok rendelkezésükre a
34/450-012 / 2- es melléken, vagy személyesen a
2545 Dunaalmás, Almási u. 32. sz. alatt a földszinti
irodában,
illetve
e-mailben
ado.dunaalmas@gmail.com elérhetőségen.

Ennek értelmében:
Magánszemélyek kommunális adója:
8.000,- Ft /év/ adótárgy
Építményadó:
600,- Ft /m2
Telekadó:
40,- Ft /m2

Dunárné Németh Renáta
Helyi iparűzési adó:
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c)
tulajdonában, vagy használatában lévő
ingatlanról közterületre kihajló, valamint az
ingatlana előtt, mögött, illetve saroktelek
esetében az oldalirányban elhelyezkedő
közterületen lévő növények közlekedést
akadályozó gallyazásáról,

Lakossági tájékoztató
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
Az avar és kerti hulladékok nyílt téri
égetéséről szóló 5/2015.(III.25.) önkormányzati
rendelete értelmében szeptember 1. napjától
következő év április 30. napjáig vasárnap és
ünnepnapok kivételével engedélyezett a kerti
hulladék nyílt téri égetése. Kerti hulladéknak
tekinthető fű, falomb, kaszálék, nyesedék,
gyökérmaradvány, szár, levél, és egyéb növényi
maradvány.

d)
az ingatlannak a tisztántartásáról és
gyommentesítéséről,
ingatlanán
lom,
környezetszennyező
anyag
tárolásának
megszüntetéséről,
e)
a szórakozóhelye, vendéglátóhelye,
üzlete elé hulladékgyűjtő edény elhelyezéséről
és a hulladék rendszeres elszállításáról, az üzlet
előtti járdaszakasz tisztántartásáról.

Az élhetőbb Dunaalmásért szóló
14/2016. (IX.29.) önkormányzati rendeletben a
képviselő-testület a közösségi együttélés
alapvető szabályként meghatározta, hogy
robbanómotoros fűnyíró, robbanómotoros
fűrész, kerti traktor, rotációs kapa, motoros
permetező és ipari- vagy barkácsgép
Dunaalmás belterületén hétköznap 7 óra és 20
óra, szombat 8 óra és 17 óra közötti időszakon
kívüli időszakban és vasárnap, illetve
ünnepnapokon nem használható.
A rendelet értelmében, aki az engedélyezett
időszakon kívül a fenti eszközöket használja, az
a közösségi együttélés alapvető szabályait
sértő magatartást követ el, ami 150.000 Ft
közigazgatási bírsággal sújtható!

E rendelet alkalmazásában tisztán tartás: az
ingatlan tisztítása, hó- és síkosság mentesítése,
pormentesítése, gyommentesítése.
A rendeletben meghatározott magatartások
közösségi együttélés alapvető szabályainak
minősülnek, melynek megszegése esetén
százötvenezer forintig terjedő közigazgatási
bírság szabható ki.

Közérdekű információ
Elsősorban azok részére, akik palackos PBgázt használnak, de a palack cseréje
problémát okoz. Számukra nyújthat
segítséget Mike János neszmélyi vállalkozó
(06/20/559-7396), palackos gáz házhoz
szállítással.

Az ingatlanok tisztántartásáról szóló
7/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelet
értelmében az ingatlan tulajdonosa, bérlője,
használója köteles gondoskodni:

Lakossági tájékoztató

a)
az ingatlana előtti járdaszakasz, járda
hiányában három méter széles területsáv, vagy
ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig
terjedő teljes terület tisztán tartásáról, és

Dunaalmás Község Önkormányzata a
lakossági folyékony hulladék (szennyvíz)
elszállítására az alábbi vállalkozással kötött
közszolgáltatási szerződést:

b)
az ingatlana előtt lévő járdaszakasz
melletti nyílt árok, járda hiányában az ingatlana
előtti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán
tartásáról,

BAZSIKA TRANS KFT.
Székhely:
2800 Tatabánya, Bánhidai ltp. 104. fsz/2.
Telefon: 06-20/964-1797, 06-20/357-4658
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Csokonai Művelődési Ház

Tájékoztatás az
Egészségforrás Tornacsarnok
használatáról

Rendszeres programjaink:
Baba-Mama
Klub:
minden
héten,
csütörtökön, 10-12-ig. A foglalkozásokat
Horváth Ágota tartja.

Tornacsarnok címe: 2545 Dunaalmás,
Csokonai u. 20/A. (az általános iskola mellett)
Tornacsarnok
bérlésével
kapcsolatos
információkért forduljon bizalommal:
Polgármesteri Hivatalban, Szücs Anett
pénzügyi ügyintézőhöz személyesen, vagy
telefonon a 34/450-012/7-es melléken,
30/453-3584
mobilszámon,
vagy
a
penzugy.dunaalmas@gmail.com email címen,
vagy

Pilátes: kedden 9.30-10.30-ig, csütörtökön
16-17-ig.
Kézműves
foglalkozás
Erzsébettel: minden hónap
szerdáján 15 órától

Weimer
második

a Tornacsarnokban Lévai Ferencné
gondnoknál személyesen, vagy telefonon a
30/942-5757 mobilszámon.

Max Training: minden hétfőn és pénteken
17.30-18.30-ig. Tartja Baranyai Éva.

Tornacsarnok bérleti díja: 3 000 Ft/óra

Nyugdíjas Klub: kéthetente hétfőnként 15
órától.

A bérlés menete: A kérelmet írásban, az erre a
célra rendszeresített nyomtatványon, a
használat előtt 5 nappal kell benyújtani. Bérelni
a szabad időpontokat lehet. A kérelmet a
polgármester bírálja el. A bérléshez a
kérelmezővel bérleti szerződést kötünk.

Ruhabörze: minden héten, szerdán 10-14-ig

Nyugdíjas Klub
Kedves Dunaalmási Nyugdíjasok!

Nyomtatvány beszerezhető:

Amikor az aktív munkával töltött évek véget
érnek, sokan bezárkóznak, gondolkodásuk
átalakul. Részben örülnek, hogy megszűnt a
munka kényszere, másrészt nem találják a
helyüket, kiüresedik az életük. Életük a bolt,
és az otthoni tevékenységek köré
összpontosul.
Pedig most egy békésebb, nyugalmasabb
korszak is kezdődhet azok számára, akik
felismerik azt a nagyszerű lehetőséget, hogy
rengeteg idejük lett azokra a dolgokra,
amikre korábban azt mondták, majd ha
nyugdíjas leszek, megcsinálom, elmegyek,
megnézem. Persze a lehetőségek mindenki
számára mások. Úgy gondolom, nem kell

- Tornacsarnokban Lévai Ferencné gondnoknál,
- Polgármesteri Hivatalban, Szücs Anett
pénzügyi ügyintézőnél,
www.dunaalmas.hu
honlapon
az
Intézmények
menü
Egészségforrás
Tornacsarnok alpont alatt.
A Tornacsarnok beosztása megtekinthető:
- Tornacsarnokban Lévai Ferencné gondnoknál,
- Polgármesteri Hivatalban, Szücs Anett
www.dunaalmas.hu
honlapon
az
Intézmények
menü
Egészségforrás
Tornacsarnok alpont alatt.
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azon keseregni, ha egyesek világot járnak,
mások meg csak a szűk környezetük adta
lehetőségekkel tudnak élni. Az öröm forrását
nem mindig a nagy dolgokban találjuk meg.
Szűkebb környezetünk is sok lehetőséget
kínál arra, hogy életünk nyugdíjas korban is
kiteljesedhessen.
Ilyen lehetőség a településen immár
harmincnégy éve sikeresen működő
nyugdíjas klub. A klubtagok részt vesznek a
település rendezvényein, ünnepségeken,
lecsófesztiválon,
főzőversenyen.
Az
Önkormányzat
támogatásának
köszönhetően kirándulásokat, bálokat,
előadásokat szervezünk. Folyamatosan
bővülő, jelenleg harminc tagot számláló
tagságunk, énekkarunk is azt bizonyítják,

tagjaink örömmel jönnek és vesznek részt
kéthetente a Csokonai Művelődési Házban
tartott összejöveteleinken.
Hogy ne legyenek egyformák a hétköznapok,
csak ajánlani tudom, hogy látogasson el
összejöveteleinkre, és ha úgy érzi, kedve
lenne csatlakozni a hozzánk, ne habozzon. Az
idő kereke forog. Minden nap emlék lesz,
miért ne lehetne kellemes emlék.
Minden jelentkezőt szeretettel várunk.

Nagy László klubvezető

KERESZTÁLDÁS
(Dunaalmás, 2018. 05. 13.)
A Dunaalmásért Alapítvány, az Öregmalom Színtársulat és a Dunaalmási
Római Katolikus Egyházközség közreműködésével felújításra került az Almási u.
165. sz. előtti kereszt és környezete. A következőkben Szuly Lászlónak és Milus
Ferenc plébánosnak az áldás alatt elhangzott mondandóját olvashatják:
80 évvel ezelőtt, 1938. május 25. és 29. között Budapesten ülésezett a 34.
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus. Az Eucharisztiáról, azaz a kenyér és bor
színében köztünk élő Krisztusról tanácskoztak. A kongresszus mottója ez volt:
„AZ EUCHARISZTIA A SZERETET KÖTELÉKE”.
Többek között az alábbi témákról volt szó: Az Eucharisztia és a család, Az
Eucharisztia és a falu, illetve az Egység.
Az Eucharisztikus Kongresszus azonban nem csupán tanácskozások
sorozata, teológiai tézisek megvitatása, hanem egyfajta zarándoklat, ünneplés,
amelynek az a célja, hogy ismertté váljék Krisztusnak a világban való valóságos
jelenléte. Ismertté és életté váljék, keresztények és más vallásúak, hívők és nem
hívők számára egyaránt. Ismertté és életté váljék, egyházunk, hazánk és az egész
világ számára.
A kongresszus himnusza, (amit az előbb énekeltünk,) így fogalmazza meg
a lényeget: Krisztus a kenyér és bor színében VÁNDORLÁSUNK TÁRSA LETT. A mi
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nagy kérésünk feléje pedig az, hogy FORRASSZA EGGYÉ BÉKESSÉGBEN A
NÉPEKET.
Ezt a keresztet ennek az 1938-as Eucharisztikus Kongresszusnak az
emlékezetére állították. A kereszt és az Eucharisztia szoros kapcsolatban áll
egymással. Mindkettő által Jézus adja magát nekünk. És ha Ő velünk, akkor ki
ellenünk! A keresztények a keresztre tekintve remélték oltalmukat mindenféle
szorongatásukban, és az Eucharisztiát magukhoz véve kaptak erőt minden
küzdelmükhöz.
A keresztet a felirat szerint az almási és neszmélyi hívek állították. HÍVEK,
azaz HŰEK. Más szóval: hívségesek, hűségesek. Azok állították, akik híven
kitartottak Krisztus mellett annak ellenére, hogy Jézus nem dicsőséges
hadvezérként állt előttük, hanem a szégyen fájára fölfeszítve adta magát értünk.
Jézus elkerülhette volna a csúfos halált, ha elbujdokol az üldözői elől, vagy
ha odarendel 12 ezred angyalt szétkergetni az ellenségeskedőket, vagy ha olyan
csodát tesz, amellyel térdre kényszeríthette volna az összes ellenségét. De akkor
hűtlen lett volna saját tanításához, miszerint a szeretet türelmes, megbocsátó,
nem erőszakos.
A hívek ehhez a türelmes, megbocsátó, nem erőszakos Krisztushoz voltak hűek.
De nemcsak a keresztre feszített Krisztushoz voltak hűek az 1938-ban itt
élt emberek, hanem az Eucharisztiában rejtőzködő Krisztushoz is. Noha nem testi
valóságában tapasztalhatták meg Krisztust, csak egy darabka kenyérben, de
hitték azt, hogy így is az élő Krisztussal találkozhatnak. Ha magukhoz veszik a
Szentostyát, akkor Krisztus valóban bennük fog élni.
Hűségük legyen példa számunkra is a kitartásban.
Ez a kereszt 80 éven át jelezte, hogy Jézus velünk van. Az idők folyamán
azonban megrongálódott, szükségessé vált a felújítása. A kőkeresztet
megtisztítottuk, a sérült testet kicseréltük. A vaskerítést átfestettük. A
felújításban oroszlánrészt vállalt a Dunaalmásért Alapítvány és az Öregmalom
Színtársulat. Ezúton is köszönjük a segítségüket.
A felújítás azért is vált időszerűvé, mert két év múlva, 2020-ban ismét
Budapesten rendezik meg az immáron 52. Eucharisztikus Kongresszust. Már
elfogadták a Kongresszus jelmondatát. Ez így hangzik: „MINDEN FORRÁSOM
BELŐLED FAKAD.”
Mi mindent jelenthet számunkra a „forrás”?
Jelenthet a forrás tiszta vizet, amely éltet és megtisztít.
Jelenthet a forrás gyógyvizet, amely gyógyít, enyhíti fájdalmainkat.
Jelenthet a forrás hőforrást, amely felmelegít, oldja ridegségünket.
Jelenthet a forrás erőforrást, amely segít elvégezni feladatainkat.
Jelenthet a forrás fényforrást, amely megvilágítja az utunkat.
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Az Eucharisztia olyan forrás, amely éltet, megtisztít, gyógyít, felmelegíti
rideg kapcsolatainkat, erőt ad a mindennapi feladatainkhoz, rávilágít arra, hogy
merre menjünk. De csak akkor, ha nem kerüljük el nagy ívben, csak akkor, ha
élünk Vele.
Rajtunk áll, hogy milyen hatásfokkal érvényesül Jézus szeretete. Tudjuk,
hogy egyedül nem megy, nélküle semmire sem jutunk.
ÁLDÁS
Mennyei Atyánk! Áldd meg ezt a felújított keresztet, hogy állja az idők
viharait, és még sokáig hirdethesse, hogy Krisztus keresztje a türelmes,
megbocsátó, nem erőszakos szeretet jele!
Jutalmazd örök boldogsággal azokat, akik ezt a keresztet állították 80 évvel
ezelőtt!
Fogadd el azok áldozatát, akik 80 éven keresztül gondját viselték a keresztnek,
és virágokkal vették körül!
Áldd meg azokat, akik kétkezi munkájukkal részt vettek a kereszt felújításában!
Segítsd a Dunaalmásért Alapítvány munkatársait és támogatóit, hogy
eredményesen szolgálják a község anyagi és szellemi felemelkedését!
Kísérd áldásoddal az Öregmalom Színtársulat tevékenységét, hogy játékuk
mindig a közönség felüdítésére és
épülésére legyen! Áldd meg mindazokat,
akik hittel tekintenek a keresztre, és hűek
maradnak Krisztushoz! Áldd meg azokat
is, akik ügyet sem vetnek a keresztre,
hiszen Krisztus áldozata értük is történt!
Áldd meg az itt jelen lévőket, hogy életük
egyre boldogabb legyen!
Erősítsd meg hitünket!
Add, hogy felismerjük, hogy az
Eucharisztia a legfőbb erőforrásunk!
Segíts minket, hogy minden emberrel
békességben élhessünk! Amen.
Áldjon meg titeket a mindenható és
irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a
Szentlélek!
Menjetek békével! Szolgáljátok Istent és
embertársaitokat!
Istennek legyen hála!
Szuly László írása
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