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XXV. évfolyam  2010. augusztus 
Nagyboldogasszony, Új kenyér hava

SZILÁGYI  
DOMOKOS:  
ÚJ  KENYÉR

Mosolyog a nyári dél,
az asztalon friss, fehér

új kenyér-
Honnan van az új kenyér?

 
Három traktor földet szántott,

a vetőgép búzát vetett,
felhő hullatta az esőt,
nap hullatta a meleget.

 
Szökkent a szár szép magasra,

jött a kombájn, learatta,
learatta, kicsépelte,

a gőzmalom megőrölte,
teherkocsi hazahozta,
anya pedig megsütötte

 
Mosolyog a nyári dél,
az asztalon friss, fehér

új kenyér.
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A  SZENNYVÍZBERUHÁZÁS 
AKTUÁLIS  KÉRDÉSEI

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket arról, hogy 
benyújtásra került a Záró PEJ /Projekt 
Előrehaladási Jegyzőkönyv/, valamint 
a Záró kifi zetési kérelem, melyeknek 
hiánypótlása is megtörtént. 2010. júni-
us 23-án a szennyvízberuházás I. for-
dulójának záró helyszíni ellenőrzésére 
került sor. Nagy örömünkre hiba nélkül 
teljesítettük valamennyi kötelezettsé-
günket, sőt kiemelkedőnek találták az 
esélyegyenlőségi és fenntarthatósági 
vállalások értelmezését. A jegyzőkönyv 
megtekinthető a www.davod.hu -n, 
Dávod Község weblapján valamint a 
Polgármesteri Hivatalban. 

Örömmel értesítem Önöket arról is, 
hogy a Támogató Szervezet támoga-
tásra érdemesnek ítélte a II. fordulós 
pályázatunkat. A támogatási szerződés 
megkötését néhány feltételhez kötötte, 
melyeket teljesítettünk, így hamarosan 
sor kerülhet a szerződés megkötésé-
re. Ezt követően megkezdődnek a II. 
forduló közbeszerzési eljárásai, s ezt 
követően a szennyvízcsatorna hálózat 
kiépítése és a szennyvíztelep megépí-
tése.

Egyúttal tájékoztatást adok arról is, 
hogy elkészült Dávod Község fenntart-
hatósági terve, melyhez szükség volt az 
Önök közreműködésére. Megköszönöm 
annak a 99 embernek, aki visszajuttatta 
kitöltve a kérdőíveket, s így javaslatai-
val, véleményével segítette e terv elké-
szítését. 

Bízom abban, hogy továbbra is 
ilyen együttműködőek, segítőkészek 
és egyúttal megértőek és türelmesek 
lesznek, s ezzel hozzásegítik önkor-
mányzatunkat e nagy beruházás meg-
valósításához.

Tájékoztatom Önöket arról is, hogy 
Dávod Község Önkormányzatának 
képviselőtestülete döntött a szennyvíz-
beruházás megindításáról, tehát nem 
egy ember döntötte el, ahogy a Dávodi 
Lapokban egy cikk írja. 

Fontosnak tartom, hogy leírjam: 
Katzenberger János felperesnek a 
Dávod Község Víziközmű-társulat-
tal, mint alperessel szemben cégbíró-
sági bejegyző végzés hatályon kívül 
helyezése iránt indított perében a kö-
vetkező végzést hozta a bíróság:

A megyei bíróság a felperes kere-
setlevelét a cégbejegyzést elrendelő 
végzés hatályon kívül helyezése te-
kintetében idézés kibocsátása nélkül 
ELUTASÍTJA. 

Ezt követően a SZEGEDI ÍTÉ-
LŐTÁBLA is helybenhagyta az első 
fokú bíróság döntését.

Jelenleg további per van folya-
matban, mivel fent nevezett ingat-
lantulajdonos most a nem megfelelő 
tájékoztatást kifogásolja. 

Hirtenberg János Sándor 
polgármester

JÁTSZÓTÉR  PÁLYÁZAT

Nagy örömmel tájékoztatom Önöket 
arról is, hogy a „Dávod Község terüle-
tén 3 helyszínen játszótér kialakítása” 
tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás lezá-
rult. A nyertes pályázó: Geldberg Kft. 
Kiskunhalas. A szerződés megkötésére 
2010. augusztus 4-én kerül sor, s ezt 
követően megkezdődik a játszóterek 
megépítése. A vállalkozó 45 napos tel-
jesítési határidőt vállalt. 

Hirtenberg János Sándor 
polgármester

VÁLASZTÁSI 
INFORMÁCIÓK

Tájékoztató a települési kisebbségi ön-
kormányzati képviselők választásáról

A választás kitűzése
A települési kisebbségi önkormány-

zati képviselők választását a szavazást 
megelőző 55. napig /augusztus 9./ kell 
kitűzni. A választás megtartását nem 
akadályozza, ha a kisebbségi választói 
jegyzékben szereplő választópolgárok 

száma a választás kitűzését követően 30 
fő alá csökken.

Jelöltállítás
A jelölő szervezet bejelentéséhez csa-

tolni kell annak alapszabályát, amely 
bizonyítja, hogy a törvényben meghatá-
rozott feltételnek megfelelően alapsza-
bályában rögzített célja az adott nemzeti 
vagy etnikai kisebbség képviselete. A 
jelölt választójogát a helyi választási bi-
zottság a jelölt lakóhelye szerint illetékes 
helyi választási iroda vezetőjének meg-
keresése útján ellenőrzi, aki tájékoztat-
ja a helyi választási bizottságot, hogy a 
jelöltként bejelentett személy szerepel-e 
a kisebbségi választói jegyzékben. A je-
löltnek nyilatkoznia kell arról, hogy
• vállalja az adott kisebbség képvisele-

tét,
• ismeri az adott kisebbségi közösség 

nyelvét,
• ismeri az adott kisebbségi közösség 

kultúráját és hagyományait,
• korábban volt-e más kisebbség ki-

sebbségi önkormányzatának tagja 
vagy tisztségviselője.
A jelölt nyilatkozata nyilvános, azt 

bárki megismerheti.

Szavazás
A szavazásra településenként e célra 

létrehozott, önálló szavazókörben (sza-
vazókörökben) kerül sor, melynek cí-
méről és a szavazás időpontjáról a jegy-
ző értesítőt küld. A települési kisebbsé-
gi önkormányzat képviselő-testülete 4 
tagú, ezért szavazni legfeljebb 4 jelöltre 
lehet. Képviselők a legtöbb szavazatot 
kapott jelöltek lesznek.

Személyes és különleges adatok keze-
lése a kisebbségi választáson

A kisebbségi választói jegyzék - a 
számadatok kivételével - nem nyilvá-
nos, abba csak a választási iroda, a vá-
lasztási bizottság és a bíróság tekinthet 
bele feladatainak végrehajtása érdeké-
ben. A kisebbségi választói jegyzék a 
szavazás eredményének jogerőssé vá-
lását követően haladéktalanul megsem-
misítésre kerül.

KÖZÉRDEKŰ  HÍREK
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Tájékoztatom a Tisztelt Lakos-
ságot arról, hogy Dávod Községben 
2010. július 15. napjáig a 2010. évi 
kisebbségi választói jegyzékbe vett 
választópolgárok száma kisebbsé-
genként – Kisebbség megnevezése 
kisebbségi választói jegyzékben sze-
replők száma: Cigány 32

Néhány fontos határidő és információ 
a helyi önkormányzati választásokkal 

kapcsolatban:
1./ 2010. augusztus 19-ig kell értesítő 

megküldésével a választópolgá-
rokat a névjegyzékbe vételükről 
tájékoztatni.

2./ Jelöltet ajánlani 2010. szeptem-
ber 3-ig lehet.

Az ajánlószelvényt az értesítőkkel 
együtt kell eljuttatni a választópol-
gároknak. Jelöltet ajánlhat az a vá-
lasztópolgár, akinek lakóhelye a vá-
lasztókerületben van. Az ajánlás nem 
vonható vissza. A választópolgárokhoz 
eljuttatott ajánlószelvény tartalmazza 
a választás megnevezését. Az ajánló 
választópolgár az ajánlószelvényre 
rávezeti családi és utónevét, lakcím-
ét, személyi azonosítóját, az ajánlott 
személy családi és utónevét, a jelölő 
szervezet nevét, illetőleg a független 
jelölés tényét. Az ajánlószelvényt az 
ajánló választópolgár saját kezűleg írja 
alá. Ajánlószelvényt az állampolgárok 
zaklatása nélkül – az alábbi kivételek-
kel – bárhol lehet gyűjteni.

Nem gyűjthető ajánlószelvény:
– munkahelyen munkaidőben vagy 

munkaviszonyból, illetőleg munka-
végzésre irányuló más jogviszonyból 
fakadó munkavégzési kötelezettség 
teljesítése közben,

– a Magyar Honvédségnél és a rendvé-
delmi szerveknél szolgálati viszony-
ban levő személytől a szolgálati he-
lyen vagy szolgálati feladat teljesíté-
se közben,

– tömegközlekedési eszközön,
– állami és helyi önkormányzati szer-

vek hivatali helyiségében.
Az ajánlásért az ajánlónak vagy rá te-

kintettel másnak előnyt adni vagy ígér-
ni, valamint az ajánlásért előnyt kérni, 
illetőleg előnyt vagy annak ígéretét el-
fogadni tilos.

Aki ugyanazt a jelöltet többször aján-
lotta, annak valamennyi ajánlása érvény-

telen. Aki több jelöltet is ajánlott, annak 
valamennyi ajánlása érvénytelen. 

A jelöltet legkésőbb a szavazás 
megelőző 30. napon az ajánlószelvé-
nyek átadásával kell bejelenteni az 
illetékes választási bizottságnál. A be-
jelentésnek tartalmaznia kell a jelölt 
családi és utónevét, személyi azonosí-
tóját, lakcímét, valamint nyilatkozatát 
arról, hogy választójoga van, a jelö-
lést elfogadja, nincs olyan tisztsége, 
amely összeférhetetlen a képviselői 
vagy a polgármesteri megbízatással, 
illetőleg megválasztása esetén arról 
lemond.

A jelölő szervezet, a jelölt, illetőleg 
a lista bejelentéséről a választási iroda, 
nyilvántartásba vételéről a választási bi-
zottság, igazolást ad ki. 

Az ajánlószelvényekről másolatot 
készíteni tilos. A jelöltnek a be nem 
nyújtott ajánlószelvényeket a benyújtá-
sukra rendelkezésre álló határidő lejár-
tát követő három napon belül meg kell 
semmisítenie, s erről jegyzőkönyvet 
kell készítenie. A jegyzőkönyvet három 
napon belül a választási bizottságnak át 
kell adni.

A szavazás időpontja: 2010. 
október 3-án 6 órától 19 óráig

Dávod Község 
Jegyzője

6524 Dávod, 
Dózsa Gy. u. 61.

Telefon: 
79/481-088, 
79/581-040

Fax: 79/581-041
E-mail: jegyzo.davod@t-online.hu

1776-3/2010.

Tárgy: A 2010. évi önkormányzati 
választásokon megválasztható önkor-
mányzati képviselők számának megál-
lapítása Dávod Községben

H A T Á R O Z A T

A helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek 2010. évi általános vá-
lasztása során a választás évének január 
1-jei lakosságszáma alapján az egyéni 
listás választási rendszerben  

a megválasztható önkormányzati 
képviselők számát Dávod Községben 

6 főben állapítom meg.
Határozatom ellen annak közzététe-

létől számított 2 napon belül kifogással 
lehet élni a Bács-Kiskun Megyei Terü-
leti Választási Iroda Vezetőjéhez /6000 
Kecskemét, Deák F. tér 3./.

I N D O K L Á S

A helyi önkormányzati képviselők 
és polgármesterek választásáról szóló 
2010. évi L. tv. /továbbiakban: Övjt./ 
24. §. /2/ bekezdése alapján a válasz-
tási iroda vezetője a törvény hatályba-
lépését követő 30 napon belül /2010. 
július 14-ig/ megállapítja és közzé-
teszi a megszerezhető mandátumok 
számát.

Dávod községnél a megválasztható 
önkormányzati képviselők számának 
meghatározásához fi gyelembe vettem 
a lakosságszám-adatot nyilvántar-
tó központi szerv /KEK KH/ által az 
Övjt. 24. §. /1/ bekezdése alapján ren-
delkezésre bocsátott 2010. január 1-i 
állapot szerinti lakosság adatot, mely 
Dávod község tekintetében 2.179 fő, 
valamint az Övjt. 4 §-át, mely szerint a 
10.000 vagy ennél kevesebb lakosú te-
lepülés – egyéni listás választási rend-
szerben – egy választókerületet alkot, 
amelyben a képviselők száma az Övjt. 
4. §.c) pontja értelmében 5000 lakosig 
6 fő.

A fentiek alapján a rendelkező rész-
ben foglaltak szerint Dávod Községben 
a megválasztható helyi önkormányzati 
képviselők számát 6 főben állapítottam 
meg.

A határozat közzétételét Dávod Köz-
ség Polgármesteri Hivatalának hirdető-
tábláján történő kifüggesztéssel rende-
lem el.

Határozatom alapja: az Övjt. 4. §-a és 
24. §-a. 

A jogorvoslati lehetőséget a választá-
si eljárásról szóló 1997. évi C. tv. 102. 
§. /3/ bekezdése alapján biztosítottam.

Dávod, 2010. július 8.
Szűcsné István Ilona

HVI vezető
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HASZNOS TANÁCSOK 
HŐSÉGRIADÓ ESETÉN

Általános tudnivalók

Kánikulai napokon 
a különösen meleg dél 
körüli, kora délutáni 
órákat töltse otthon, 
viszonylag hűvösben, 

besötétített szobában! Nagy meleg-
ben zuhanyozzon langyos vagy hideg 
vízzel akár többször is! Alkalmazzunk 
mentolos törlőkendőt arcunk, karjaink 
felfrissítésére. Forró nyári napokon az 
idősebbek ne a legmelegebb órákra idő-
zítsék a piaci bevásárlást! Lehetőleg éj-
jel szellőztessünk! Sose hagyjunk gyer-
mekeket, állatokat (például kutyát) zárt, 
szellőzés nélküli parkoló autóban! Ne 
hagyjunk az autóban napsütésnek kitett 
helyen hajtógázzal működő sprayt és 
gázgyújtót, mert ezek tüzet okozhatnak. 
Korlátozza a szabadlevegőn való tartóz-
kodást a kora reggeli (6-10 óráig) és esti 
órákra (18-22 óráig)! Árnyékos helyen 
próbáljon pihenni napközben! Ha túl so-
káig tartózkodott szabadban, akkor pró-
báljon legalább 1-2 órát légkondicionált 
környezetben eltölteni, míg a szervezet 
lehűl, és ismét visszatérhet a kánikulába. 
Csökkentse a fi zikai munkavégzést! Ne 
ilyenkor végezze a nagytakarítást, ab-
lakmosást! Csak az esti órákban kezdje 
el a befőzést, azt is állandó szellőztetés 
mellett! A hajzuhataggal rendelkezők 
fonják varkocsba a hajukat, vagy kreál-
janak kontyot belőle. Így nem fog beiz-
zadni, s a hát is szellőzhet. Fagyizáskor 
lehetőleg a gyümölcsfagyikat válasszuk 
(citrom). Fanyar, savanykás ízük kelle-
mesen hűsítő hatású, nem is szólva az 
egészségügyi előnyökről. 

Étkezési tanácsok

Kánikulában számolnunk 
kell azzal, hogy az izzad-
sággal és párolgással leadott 
folyadékveszteség jelen-
tősen megnő. Nem szabad 

fi gyelmen kívül hagyni, hogy a foko-
zott folyadékveszteség mellett fokozott 
sóveszteség is jelentkezik. Verejtéke-
zéssel átlagosan 0,15-0,20%-os sótarta-
lom veszteséggel számolhatunk. Ebben 
az esetben jelentős szerepet töltenek be 
a megfelelő ásványianyag-tartalommal 

rendelkező folyadékok, hiszen nemcsak 
a nátriumtartalmat kell pótolni, hanem a 
káliumot, magnéziumot és kalciumot is. 
Ne fogyasszon olyan innivalót, amely 
sok cukrot, koffeint vagy alkoholt tar-
talmaz - ezek fokozzák a szomjúságér-
zetet, még több folyadékot vonnak el a 
szervezettől! Étrendünk legyen párolá-
son alapuló, zöldségfélékben és gyü-
mölcsökben gazdag (kerüljük a „ma-
gyarosan” fűszeres nehéz húsételeket!). 
A forró napokon még most is kedvenc 
a behűtött görögdinnye, amely jól olt-
ja a szomjat is, hisz 85-90 százalékban 
vízből áll. Fogyasszunk főétkezésként 
is salátaféléket. Emésztésük nem veszi 
igénybe túlságosan a szervezetünket, 
ezenkívül tartalmazzák az immunrend-
szerünk erősítéséhez szükséges vitami-
nokat és ásványi anyagokat.

Öltözködési tanácsok

Könnyű, világos szí-
nű, bő szabású, pamut 
alapanyagú ruhát hord-
junk forró napokon! A 
nagy melegben - átmene-

tileg - felejtsük el a szűk topokat, nad-
rágokat, szoknyákat. Hordjunk inkább 
laza, könnyű lenvászonból készült fel-
sőrészeket, bő szárú nadrágokat, szellős 
blúzokat. Idősek se viseljenek ilyenkor 
sötét színű, fekete ruhát, fejkendőt! Me-
zítláb cipőben járni kényelmes, de a lá-
bunk gyorsan megizzadhat. Helyezzünk 
a cipőbe frottírból készült talpbetétet. 
Aki hajlamos a verejtékezésre, az visel-
jen nagy keretű napszemüveget (még ha 
nem is divatos!), amelynek kerete nem 
tapad szorosan az arcához.

Tanácsok kisgyermekes 
családok részére

Csecsemőket, kisgyer-
mekeket árnyékban leve-
gőztessünk! A babák külö-
nösen sok folyadékot igé-

nyelnek a szoptatáson kívül is, mindig 
kínáljuk őket tiszta vízzel, vagy pici sót 
is tartalmazó, citromos teával a szop-
tatás után! Sose hagyjunk gyermeket 
zárt, szellőzés nélküli parkoló autóban, 
még árnyékban sem, mert pár perc alatt 
is 50-60°C-ra tud felmelegedni az autó 
belseje, és a benne lévők hősokkot kap-
nak. 

Orvosi tanácsok

Testünk normális körül-
mények között az izzadás 
által hűl le, de nagyon nagy 
hőségben elveszítheti ezt 

a képességét. Ilyenkor gyorsan emel-
kedik a test hőmérséklete, ami hőgutát 
okozhat. Ez igen komoly állapot, káro-
síthatja az agyat és más szerveket, ese-
tenként akár halálos kimenetelű is lehet. 
A hőguta tünetei a vörös, forró és száraz 
bőr, a szapora pulzus, lüktető fejfájás, 
szédülés, émelygés, zavartság vagy tu-
datvesztés. Ha valakinél a fentieket ta-
pasztaljuk, hívjuk a mentőket. Addig is, 
míg megérkezik a segítség, fontos a be-
teg lehűtése. Vigyük árnyékba, perme-
tezzünk rá hideg vizet, vagy mossuk le 
hideg vízzel, esetleg hideg vizes kádba 
ültessük. Ha a levegő páratartalma nem 
túl magas, a beteget nedves lepedőbe is 
csavarhatjuk, miközben legyezzük. 

Tanácsok a hőguta megelőzésére: 
1) A nap égető erejétől széles karimájú 

kalappal, napszemüveggel és nap-
krémmel védje magát! Fényvédő 
krémmel naponta többször is kenje 
be a bőrét.

2) Azok, akik szívgyógyszert szednek, 
a vízhajtás mellett is fogyasszanak 
elegendő mennyiségű folyadékot a 
forró napokon, azaz a szokásosnál 
egy literrel többet. 

Utazási, közlekedési tanácsok

Kánikulában is köz-
lekedni kell, de nem 
mindegy, hogy ho-
gyan. A hirtelen jött 

meleg érezteti hatását a közlekedésben 
is. Gyakran érezzük, hogy kicsit fárad-
tabbak vagyunk, sokan nem számolnak 
azzal, főleg az idősek, hogy a nagy 
meleg, még az egészséges szerveze-
tet is megviseli, nemhogy a fáradtat, 
kimerültet. Az emberek a hétvége jó 
idejét kihasználva autóba ülnek, és a 
városokon kívül, túrázni, ill. strandol-
ni indulnak. A fúvott gumiabronccsal 
rendelkező járművek (gépjárművek, 
kerékpár) esetében a járművezetők a 
nyári időszakban, a nagy meleg miatt 
gyakrabban ellenőrizzék járműveik 
kerekének a légnyomását. A hosszabb 
útra indulunk a gépkocsiban utazók 
részére vigyünk - ha lehet hűtő táská-



5Dávodi élet

ban - megfelelő mennyiségű folyadé-
kot. A szeszesital fogyasztása a nyári 
melegben a vezetési képességet még 
súlyosabban rontja. A nagy kánikula 
a járművezetők szervezetét is nagyon 
megterheli, a refl exek tompulnak, a 
vezetők még inkább türelmetlenebbek, 
indulatosak, A nyári időszakban meg-
lévő jó útviszonyok ellenére is minden-
hol tartsa be az adott útra megengedett 
legnagyobb haladási sebességet. Ha 
hosszabb utat kell megtenni, érdemes 

két-három óránként, vagy szükség sze-
rint pihenőt tervezni és tartani. 

Tanácsok strandoláshoz

A kánikula a 
vízparton, illetve 
a vízben viselhető 
el leginkább, azon-

ban ez felelőtlen és meggondolatlan 
viselkedéssel veszélyessé is válhat. Ne 
fürödjön közvetlenül étkezés után, teli 

gyomorral! Szeszesital, vagy egyéb bó-
dító hatású szer által befolyásolt álla-
potban tartózkodjon a fürdőzéstől! Na-
pozás után testét zuhanyozással, vagy 
más módon hűtse le, felhevült testtel 
soha nem menjen a vízbe! Szív és ér-
rendszeri-, légző-, továbbá mozgásszer-
vi betegségben szenvedők egyedül soha 
ne fürödjenek! Aki nem tud úszni, mély 
vízben ne használjon felfújható fürdő-
eszközt (gumicsónak, gumimatrac), 
azon lehetőleg ne aludjon el!

HÁZUNKTÁJA

AUGUSZTUS 20.

 „Ím eljött az áldott új nap zengő üd-
vös ünnepe szent királyunk – Istvánunk-
nak! Míg tart e világ heve, örvendjen, ki 
őáltala lőn Urunk örököse s érdeméből 
nyeri vala, hogy a mennynek részese…” 
/István király verses históriája Offi cium 
S. Stephani Regis Hungariae/ 

Augusztus 20. az egyik legősibb ma-
gyar ünnep, az államalapító Szent Ist-
ván ünnepe. 

I. István a magyar államiság és a ke-
reszténység alapjait lerakó Géza feje-
delem fi a, a honfoglalást vezető Árpád 
fejedelem ükunokája. 

A legtöbb országnak egy nemzeti ün-
nepe van egy évben, Magyarországnak 
a Magyar Köztársaság állami ünnepei-
ről szóló 1991. évi VIII. törvénye alap-
ján három. E szerint: 

1. Március 15.
2. Augusztus 20.
3. Október 23.

E nemzeti ünnepek közül augusztus 
20-át az Országgyűlés 1991-től hivata-
los állami ünneppé nyilvánította. 

Augusztus 20-án I. István király szent-
té avatásának napjára emlékezünk (1083. 
augusztus 20.), de ünnepeljük „új kenyér 
ünnepeként” és az „alkotmány napja-
ként” is, ugyanis 1949. aug. 20-án adták 
ki a szocialista rendszer alkotmányát.

Augusztus 20-án az ország egész te-
rületén különböző programsorozatokkal 
várják az érdeklődőket, ünneplőket. 

Dávod település 
2010. augusztus 20 – 21-ei 

programjai

2010. Augusztus 20.

2010. augusztus 20-án 6:00 órai kez-
dettel a dávodi „Petőfi ” Sporthorgász 
Egyesület 14. alkalommal rendezi meg 
a dávodi Klágya I. (az egyesület saját 
vize) vízén a horgászversenyt.

A versenyre 2010. augusztus 18-
ig lehet nevezni Arnold János napi-
jegy árusnál naponta 8-20 óráig (tel.: 
79/481-389, 06-30/539-38-61), va-
lamint Hirtenberg Jánosné Wesselé-
nyi utcai Horgászboltjában (tel.: 06-
20/803-13-16) naponta 8-17 óráig, a 
nevezési díj befi zetésével. 

A nevezési díj magába foglalja az 
ebéd árát is.

Nevezési díjak: Felnőtt: 3 000,- Ft, 
Ifjúsági: 3 000,- Ft, Gyermek: 500,- Ft.

Minden kategóriában az első három 
helyezett jutalmazva lesz. 

A versenyen két horgászbottal lehet 
horgászni! 

További részletek a plakátokon!
Mindenkit szeretettel várunk!

Vezetőség

2010. augusztus 21. 

9:00 órától kézilabda és labdarúgó 
csapataink mérkőznek meg a meghívott 
vendégeikkel.

10:00 órai kezdettel a Polgármeste-
ri Hivatal Házasságkötő termében le-
tűnt korok ötvösművességét idéző, vert 
ezüstből készült ékszerek kiállítása lát-
ható Gora Zoltán munkáiból. A terem-
ben megtekinthető lesz id. Farkas József 
amatőr festőművész kiállítása is.

A kiállítás látogatása ingyenes, min-
den érdeklődött szeretettel várunk!

A programsorozat a Pipacsos Pihe-
nőház és Dautova Vendégház délutáni 
programjaival folytatódik.
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„Jó munka dicséri mesterét”
Régi mesterségek

a falusi turizmusban

HELYSZÍN: Dávod, 
Dózsa György u. 73-75.

Pipacsos Pihenőház 
és Dautova Vendégház

IDŐPONT: 2010. augusztus 21. 
szombat délután

PROGRAM: Du. 14 h- fotó 
és tárgyi kiállítás nyitása

/Gora Zoltán dávodi lakos 
Ócskavas szobrai/

/régi fotók , helyi gyűjtött anyag/
A régi ház és a szabadkéményes 

konyha megtekintése

Du. 15 h-tól mesterség bemutatók
Játszóház gyerekeknek

Du. 16h-tól 18 h-ig  Kemencés udvar
Lepénysütés-kóstolás

Vendégváró Bács-kiskun 
Egyesület szervezésében:

 Házi-húzott rétes készítésének 
bemutatása, sütés, kóstolás

A rendezvényt támogatja a Bács-
Kiskun Megyei Önkormányzat

Dávod Önkormányzata,Vendégváró 
Bács-Kiskun Egyesület 

A napot a Mű-
velődési Háznál 
megrendezésre 
kerülő zenés esti 
rendezvény zár-
ja. 
A rendezvényen 

20:30 órai kezdettel fellép az FG-4 Il-
lés – Fonográf emlékzenekar, mely 
az Illés együttes ajánlásával koncerte-
zik. A fi úk elhozzák számunkra a ’60-
as ill. ’70-es évek felejthetetlen dalait, 
idézik meg a sárga rózsa illatát.
A koncertet követően, reményeink 
szerint, a póló bálban felverjük az 
udvar porát!

Mindenkit szeretettel várunk! 

ISKOLAI KIRÁNDULÁS 
BIKALRA

2010. június elsején iskolánk 28 ta-
nulója 3 pedagógus kíséretében elláto-
gatott Bikalra, az élménybirtokra. Az 
esőzések miatt az „élmények” már út 
közben elkezdődtek. Mázaszászvárnál 
ugyanis nem lehetett tovább menni, 
mert víz borította az utat, ez persze nem 
szegte kedvünk, kerültünk egy kicsit, de 
ott sem volt egyszerű a haladás.

Ennyi viszontagság után aztán meg-
érkeztünk Bikalra, és BELÉPTÜNK A 
KÖZÉPKOR VILÁGÁBA. Ez valóban 
élmény volt. A birtok több részből áll: 
középkori falu, reneszánsz város, Lo-
vagterem, Madaras Színpad, Lovagi 
küzdőtér istállóval, mert a nálunknál 
szerencsésebbek, akik nem „özönvíz” 
idején érkeznek, lovagi tornát is láthat-
nak.

Először az Apródképzőben egy igazi 
lovag beszélt a gyerekeknek a közép-
korról, különös tekintettel igazságos 
Mátyás koráról, és a lovagi életről. 
Középkori zene következett hangszer-
bemutatóval. Ezután egy mesejátékot 
láthattunk, a címe: „Mátyás király lopni 
megy”, majd lakmároztunk a fogadó-
ban, már aki evett, mert a középkori éte-
lek szokatlan ízviláguk miatt nem min-
den gyermek tetszését nyerték el. Mint 
már említettem az eső miatt, elmaradt 
a lovas előadás a lovagi küzdőtéren, 
de bemehettünk az istállóba, ahol lovas 
ismertetőt hallhattunk, és megsimogat-
hattuk a lovakat. Ezután egy újabb me-
sejátékot mutattak be, „A lovaggá lett 
fi ú” címmel, majd a solymászok követ-
keztek, emlékezetes madaras bemutató-
val. Ezt követően 2 lovag vívni tanította 
az erre vállalkozókat, végül pedig az 
eső ellenére bejártuk az élménybirtokot, 
műhelyeit, üzleteit. 

Ez tényleg az a hely, ahol megele-
venedik a középkor, és aki ide elláto-
gatott feledhetetlen élménnyel lett gaz-
dagabb.

„ERDŐN INNEN, VÍZEN 
TÚL”- ERDEI ISKOLA 

A FORRÁS ÁLTALÁNOS 
ISKOLÁBAN

2010. június 9-11-ig erdei iskolai 
programot szerveztünk a Forrás Általá-
nos Iskola összes diákjának. 

Az erdei iskola az a többnapos, szor-
galmi időben megvalósuló nevelési-
tanulási egység, amelynek színhelye 
az iskolán kívül van, és a képességek 
fejlesztése, a tananyag elsajátítása a di-
ákok aktív együttműködő-beavatkozó 
tevékenységére épül. 

Előre kialakított program alapján fe-
deztük fel a helyszínek adottságait, is-
merkedtünk földrajzával, növényeivel, 
állataival, az épített környezettel, az ott 
élő emberekkel, a helyi történelemmel, 
kultúrával. 
1. nap Karapancsára tettünk kerékpár-

túrát. Minden osztály megtekintette a 
Duna-Dráva Nemzeti Park kiállítását 
a kastély kiállító termében. Ezután 
közösen, a kollégákkal krumplipapri-
kást főztünk a gyerekeknek bogrács-
ban. Amíg a fi nom ebéd készült, a 
diákok az erdőben lovaskocsikkal rö-
vid kirándulást tettek. A helyi játszó-
téren fociztak, tollasoztak, labdáztak. 
Ebéd után frissítő jégkrémmel ked-
veskedtünk diákjainknak. Délutáni 
fogalakozás része volt a 6. osztályos 
diákok előadása a nemzeti parkról és 
a kastélyról.

2. napon akadálypályákkal gyalogtúrát 
szerveztünk, ahol az állomásokon a 
különböző tantárgyakhoz kapcsolódó 
érdekes feladatokat kellet megoldani 
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a csapatoknak. A gyerekek vidám in-
dulókkal és csatakiáltásokkal járták 
végig a kijelölt útvonalat. 

3. napon ismét kerékpárokra ültünk és 
a falu mellett lévő vadászházhoz ki-
rándultunk. A gyerekek által oly rit-
kán játszott számháborúval töltöttük 
időnk nagy részét. Ez a nap inkább a 
sportolásról, mozgásról, a természet 
testközeli megismeréséről szólt. 
Köszönettel tartozunk az Augusztus 

20. Mg. Zrt.-nek az erdei iskolai prog-
ram anyagi támogatásáért, és a Dávodi 
Délvidék Vadász Társaságnak a vadász-
házért, melyet rendelkezésünkre bocsá-
tott.

BALLAGÁS ÉS TANÉVZÁRÓ 
AZ ÓVODÁBAN ÉS AZ 

ISKOLÁBAN

2010. június 04 -én tartottuk a 
nagycsoportos ballagást, egybe-
kötve a kis-középső évzáró ün-
nepségével. A közönségnek mű-
sorral kedveskedtek az ovisok. 
Tíz órakor nyitották meg az ünnepsé-
get a kis kukták mondókákkal, dalos 

körjátékkal, majd folytatták a közép-
sősök dalokkal.  Egy dramatizált me-
sével is meglepték társaikat „A gomba 
alatt” címmel. A végén elbúcsúztatták 
a nagycsoportos társaikat egy verssel.
A nagycsoport lakodalmas játékkal 
készült a közönségnek, és versekkel 
köszöntek el a társaiktól, a dadus né-
niktől és az  óvó néniktől. A meghívott 
vendégeknek egy szál virággal kedves-
kedtek. A gyerekek nagy lelkesedéssel, 
sokat  készültek erre a napra.

Iskolánkban június 18-án, pénteken 
népes vendégsereg részvételével tar-
tottuk meg legszebb ünnepélyünket a 
ballagást. Az utolsó csengőszó jelezte, 
hogy újra eltelt egy tanév. Örömteli, de 
mégis nehéz volt mindannyiunk számára 
a búcsúzás. A nyolc év alatt átélt esemé-
nyek valóságból emlékké váltak, olyan 
emlékké, amelyek az évek múlásával 
sem halványulnak el. A műsor, melyet 
a hetedik osztályos diákok szerveztek 
Popper Péter Belső utak című könyvé-
ből idézett gondolatokkal kezdődött. 

A nyolcadikos diákok szép verssel és 
gondolatokkal köszöntek el szüleiktől, 
tanáraiktól és diáktársaiktól. A hagyo-
mányokhoz híven a hetedikesek átvet-
ték iskolánk zászlaját, és a legidősebb 
diákok szerepébe léptek. Az énekkaro-
sok vidám és mindannyiunk számára 
élményt jelentő dalokkal színesítették 
a műsort. Útravalóul Goethe gondola-
tait ajánlottuk a nyolcadikos diákoknak: 
„Ki nagyot akar, szokjék fegyelem-
re: Korlátok között válik el a mester, 
S a szabadság a törvény adománya.”
A ballagási ünnepélyt a tanévzáró mű-
sor követte, ahol az első és harmadik 
osztályos diákok köszöntötték a várva 
várt vakációt.

MÁRÉFALVAI TÁBOROZÁS

Légy üdvözölve kebelünkön, Erdély! 
Oh nemzetemnek drága szép testvére” 

Petőfi  Sándor
2010. június 20-26-a között isko-

lánk tanulói és tanárai máréfalvi tá-
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borozáson vettek részt Erdélyben. Az 
elmúlt év nyarán fogalmazódott meg 
bennünk a gondolat, hogy azokat a 
gyerekeket, akiknek java, még Bajánál 
messzebb nem járt, elvigyük Erdélybe, 
és megismertessük azokkal az értékek-
kel, melyek reményeink szerint, olyan 
mély nyomokat hagynak a lelkükben, 
amelyek meghatározóak lehetnek ki-
alakuló személyiségük fejlődésében. 
Megtapasztalhatják az ott élő magya-
rok melegszívűségét, vendégszeretetét, 
magyarságtudatát, hiszen családoknál 
kaptunk szállást és abban az egy hét-
ben, melyet ott töltöttünk, részesei le-
szünk az ő mindennapjaiknak. Ezekben 
a családokban hasonló korú gyermekek 
élnek, így hosszantartó barátságok is ki-
alakultak közöttük. 

Máréfalvára terveztük a kirándu-
lásunkat, ahol a világon a legtöbb 
székelykapu található egy faluban. A 

gyerekek megismerkedhettek a fafa-
ragás mesterségével, az ott élő mes-
teremberektől megtanulhatták az első 
mozdulatokat. A híres bútorfestészetből 
is kivehették a részüket, dagaszthattak, 
süthettek máréfalvi túrós lepényt.

Kirándulásunk során a következő 
helyszínekre látogattunk el. 

1. nap
Vasárnap reggel a korai indulás elle-

nére mindannyian vidáman és lelkesen 
gyülekeztünk az iskola előtt. Tudtuk, 
hogy hosszú út áll előttünk. Útköz-
ben hosszabb pihenőt tartottunk Déva 
váránál, ahol siklóval jutottunk fel a 
vár csúcsához. Gyönyörű kilátás tá-
rult elénk. Tovább indulva Segesvárnál 
tiszteletünket tettük a Petőfi  emlékmű-
nél. Késő esti órákban érkeztünk meg 
a szálláshelyünkre, Máréfalvára. Innen 
szerveztük csillagtúra-szerűen a kirán-
dulásainkat. 

2. nap
Túrázás a Kőlik-hez, ahonnan festői 

panoráma nyílt az alattunk elterülő szé-
kely falura. Délután a Tájházban folytató-
dott programunk, ahol részesei lehettünk 
a falu hagyományőrző tevékenységeinek: 
kenyérdagasztás, túróslepény sütés és 
evés, bogozás, bútorfestés és fafaragás.

3. nap
Parajdon a légúti betegségekben 

szenvedők gyógyhelyén, a sóbányában 
hosszú időt töltöttünk el sétálással, já-
tékkal, tornázással.

Következő állomásunk Szováta volt, 
mely különleges épületeivel és utcájá-
val nyerte el tetszésünket. Itt található a 
sós vizű Medve-tó, melyet csak körbe-
jártunk, mert ebben az időszakban für-
désre még nem volt lehetőségünk.

Innen Korondra mentünk, ahol jel-
legzetes erdélyi ajándéktárgyakat vásá-
roltunk.

4. nap
Csíkszeredán megnéztük a Makovecz 

Imre által tervezett Milleneumi templo-
mot és a Mikó várában létrehozott Szé-
kely Múzeumot.

Következő állomásunk a csíksomlyói 
kegytemplom volt, mely a nagyvilágban 
élő magyarok találkozásának helyszíne.

A nap befejezéseként az Ezeréves 
határhoz kirándultunk Gyimesbükkre. 
A kedvezőtlen időjárás ellenére is fel-
másztunk Rákóczi várához, amely va-
laha Magyarország legkeletibb határa 
volt. Ekkor jártunk kb. 780 kilométerre 
Dávodtól.

5. nap
A kirándulásunkat a Zetelaki víztá-

rozónál kezdtük ahonnan a csodálato-
san szép Sikaszón keresztül vezetett az 
utunk a Gyilkos-tóhoz. A magas vízál-
lás miatt a tó nem igazi arcát mutatta, 
hiszen a táj jellegzetességét adó fenyők-
ből alig-alig látszott valami.

Tovább indulva a Békás-szoros le-
nyűgöző látványa fogadott bennünket, 
akol hosszas séta során tekintettük meg 
a lélegzetelállítóan magas sziklafalakat 
és a hegyről lezúduló patakot.
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A visszafele vezető út is csodálatos 
volt a túrázok által oly kedvelt Bucsin-
tetőn át.

Szejkefürdőn megálltunk Orbán Ba-
lázs, híres erdélykutató síremlékénél.

6. nap
Az utolsó Erdélyben töltött napun-

kon Bögözre látogattunk, egy középkori 
református templomba, ahol a helyi lel-
kész, Bíró Endre élményszerű beszámo-
lót tartott a templom történetéről.

Ezután a szomszédos városban, 
Székelyudvarhelyre kirándultunk, ahol 
megismerkedtünk a város nevezetessé-
geivel.

Vacsora után ellátogattunk a dévai 
Szent Ferenc Alapítvány által működ-
tetett Összefogás Házába, ahol megis-
merkedtünk az itt pártfogolt gyermekek 
mindennapjaival és az őket segítő és 
gondozó elkötelezett nevelőkkel. Átad-
tuk ajándékainkat, melyeket az ott ta-
nuló rászoruló gyerekeknek ajánlottunk 
fel. 

Este közös búcsúestet tartottunk a 
máréfalvi fi atalokkal.

Ezalatt az egy hét alatt részesei lehet-
tünk a székelykapuk falujában a széke-
lyek vendégszeretetének, hagyományőr-
ző programjainak, betekintést nyertünk 
a falusi családok életébe és megcsodál-
hattuk a székely népviseletet. 

Szomorú szívvel búcsúztunk Erdély-
től, a csodaszép tájtól és a vendégsze-
rető emberektől. Köszönettel tartozunk 
Szallós-Kis Juditnak, a máréfalmi Életfa 
Vendégfogadó Egyesülete vezetőjének 
a szervezésért, a programok összeállítá-
sáért, illetve a helyi csárda dolgozóinak 
a fi nom vacsorákért és szállásadóinknak 
a színvonalas ellátásért. Utazásaink kel-
lemes hangulatát nagyban befolyásolta 
buszsofőrünk, Ritz János türelme, ked-
vessége és biztonságos vezetése, melye-
kért neki is köszönetet mondunk. 

Szombaton a késő esti órákban fárad-
tan, de élményekkel gazdagon érkez-
tünk haza Dávodra.
(Táborozásról fotókat a www.davod.hu 

honlapon lehet megtekinteni.)

URAK NAPJA

Immár 29 éve hagyomány, hogy a 
Dávodi Nyugdíjas Klub Péter-Pál nap 
környékén ünnepséget tart, amit hajda-
nán Urak Napjának kereszteltek a ta-
gok. Valamikor Tarnai Jani bácsi, a klub 
alapítója kezdeményezte a férfi napot.  

Az idén a rendezvényt 2010. június 
21-én tartottuk a Gondozási Központ-
ban. Az esős idő ellenére tagjaink közül 
75-en jöttek el. 

Meghívtuk azoknak a vállalkozá-
soknak a vezetőit is, akik pénzzel, 
egyebekkel segítséget nyújtanak a klub 
munkájához. Többek között a Polg.Hiv. 
részéről Hirtenberg János Sándor pol-
gármestert, Szűcsné István Ilona jegy-
zőt, a Dávodi Aug.20 Mg.ZRT. részéről 
Bőthe Béla ig.elnököt, az Ádám-Med 
KFT részéről Dr.Ádám András házior-
vost, a Beton-Ép.Ker részéről Hiezl Já-
nost.  Valamennyien eljöttek, és párjuk-
kal együtt jelenlétükkel megtisztelték a 
rendezvényünket.

A zenét Radó Mihály szolgáltatta, a 
vacsoráról Simonfi  Csaba gondoskodott. 

Az este jó hangulatban telt.
Ezúton is megköszönöm tagjainknak, 

meghívott vendégeinknek a részvételt!
Megköszönöm valamennyi embernek 

a munkáját, aki a mi szórakozásunkról, 
vendéglátásunkról gondoskodott!

NYUGDÍJAS KLUB 
BEZDÁNBAN

A XII. Vajdasági Kézimunka Ked-
velők Szövetségének kiállítását tekint-

hettük meg 2010. július 8-án a polgár-
mesterünk jóvoltából, melyre 37 fővel, 
külön busszal érkeztünk Bezdánba.

Bezdán Zombortól 17 km-re észak-
nyugatra a Duna bal partján fekszik. 
Közigazgatásilag Zomborhoz tartozik. 
Itt torkollik az 1793 és 1802 között épült 
Ferenc-csatorna a Dunába. Körös - kö-
rül mintegy szigetként vizek veszik kö-
rül. A környék és a település jellegének 
egyik meghatározója a sok lombhullató 
erdő, ami területének több mint 10% 
fedi.

A 2002. évi népszámlálás adatai sze-
rint lakosságának száma 5263, ebből 
2983 magyar nemzetiségű (56,68%).

A határon túli kirándulást nem csak 
megszervezte, de el is kísért oda bennün-
ket Hirtenberg János Sándor polgármester 
és felesége is. Bezdán általános iskolájá-
ban fogadták csoportunkat. Itt a Vajda-
ságban elismert Piros rózsa kézimunka- 
és kézműves csoport tagjainak munkáit 
csodálhattuk meg. Gyönyörű csipkéket, 
kézzel hímzett terítőket láttunk. 

Utunk ezt követően az 1856-ban a 
Ferenc-csatornán megépült bezdáni ka-
marazsiliphez vezetett, mely Ferenc Jó-
zsef nevét viseli. Az ottani polgármester 
elmondta, hogy a zsilipet Mihálik János 
tervezte és építette betanított munkások 
segítségével. A jelenleg üzemelő négy 
zsilipmű (bajai, bezdáni, a Sebes-foki, 
és a kissztapári) közül a bezdáni kama-
razsilip a legjelentősebb, mivel itt hasz-
náltak először Európában vasbetont víz 
alatti építkezéshez.

Végezetül megnéztük a II. világhá-
borús kiskőszegi (Batina) csata tisztele-
tére állított emlékművet.

Ezen a napon nemcsak kulturális 
élményeinket gazdagítva tértünk haza 
Dávodra. Ez a nap elsősorban az évti-
zedekkel ezelőtt megszűnt Doroszló 
– Dávod testvérközségi kapcsolat újra-
élesztéséről szólt. 

2010. júniusában megkeresték a 
Polgármester urat Doroszlóról azzal a 
javaslattal, hogy újítsák fel a korábban 
jól működő kapcsolatot. Ennek első 
lépéseként meghívást kapott a dávodi 
Nyugdíjas Klub Bezdánba a kézimunka 
kiállításra.

Itt találkozott egymással a két község 
(Doroszló, Dávod) Nyugdíjas Klubjai-
nak tagjai. 

A beszélgetés során bepillantást 
nyertünk a doroszlói Nyugdíjas Klub 
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életébe. A klub vezetőjétől, Diósi Juli-
annától megtudtuk, hogy a közel 1900 
főből álló lakosságból 220 tagjuk van, 
akik aktívan részt vesznek a klub mun-
kájában.

Kellemes, jó hangulatú délutánt 
töltöttünk el közösen és ahhoz, hogy 
folytassuk a két község közötti ismer-
kedést és kapcsolattartást, meghívtuk 
Dávodra a doroszlói Nyugdíjas Klub 

tagjait, kik örömmel fogadták meghí-
vásunkat.

Németh Jánosné

TISZTELT OLVASÓINK, 
KEDVES GYEREKEK!

Nagyon örülünk annak, hogy 120 
dávodi gyerek élt azzal a lehetőség-
gel, hogy 2010. július 1-én ingyene-

sen beléphetett a dávodi strandfürdő 
területére, ahol a MEGÁLLÓ stáb-
ja forgatott. A sztárvendég Barbee 
volt, a 2010 VIVA COMET női elő-
adója.

Szerencsére az időjárás kedvezett en-
nek a szabadtéri programnak. 

Reméljük, hogy a jövőben még több 
hasonló lehetőséget tudunk biztosíta-
ni.

BÁCS – KISKUN MEGYEI 
KÉZILABDA BAJNOKSÁG 

2009 – 2010.

A megyei férfi  bajnokságot 
Kunszentmiklós csapata nyerte megérde-
melten. Dávod az előkelő 4. helyet sze-
rezte meg, ami előrelépést jelent a tavalyi 
eredményhez képest. Különösen a tavaszi 
fordulók játéka volt Dávodhoz méltó. Kö-
szönöm a játékosok helytállását. Sokat 
javult a támadó játék, ezt mutatja a lőtt 
gólok száma is. Csak a tabella első négy 
csapata tudott 400 – nál több gólt elérni.

Sáricz Gábor a bajnokság 3. legered-
ményesebb játékosa 108 góllal.

A bajnokság befejeztével ezúton 
mondok köszönetet minden támoga-
tónknak és segítőnknek: 

Dávod Község Önkormányzata
Augusztus 20. Mg. Zrt.
Beton – Épker Kft.
Ádám – Med. Kft.
Bosszantó Vendéglő
Szikora József, Burány János, Faragó 

István, Ikotity Károly, Hiezl Tamás, Gál 
Józsefné, Sümegi Zsuzsanna, Pimbor 
Bella, Hiezl Anita.

Kérem – ha tehetik – a jövőben is áll-
janak mellénk!

Szurkolóink buzdítása, biztatása so-
kat jelent a csapatnak. Az új bajnokság-
ban is számítunk szurkolásukra.

A 2010 – 2011. évi bajnokságra júli-
us 23-án kezdtük el a felkészülést. Au-
gusztus 20-án az idén is kézilabda tor-
nát rendezünk. Várhatóan nemzetközi 
lesz ez a torna, mert Bezdán csapatát is 
várjuk erre a napra.

HAJRÁ DÁVOD! 

Zórity Mátyás

BOSSZANTÓ NAPOK!

Elsősorban szeretném megköszön-
ni, mindazoknak a támogatását - ki-
emelten a Dávodi Polgármesteri Hi-
vatal, a Dávodi Augusztus 20. Zrt. 
és a Dreher Sörgyár -, akik segítettek 
abban, hogy megrendezésre kerülhes-
sen a két napos rendezvény. A két nap 
alatt, több mint 100 embert sikerült 
egészséges mozgásra ösztönözni, úgy, 
hogy közben mindenki jól érezte ma-
gát. Biztos vagyok benne, hogy jövő-
re is megrendezésre kerül a Bosszantó 
Napok elnevezésű rendezvény, me-
lyen szeretnénk még több sportolási 
lehetőséget biztosítani a mozogni vá-
gyóknak. 

DÁVOD SC. LABDARÚGÁS!

A dávodi csapat a 4. helyen végzett a 
bajnokságban. Sajnos nem tudtunk élni 
a lehetőséggel, hogy előkelőbb helyen 
végezzünk, de itt van már a következő 
bajnokság, és biztos vagyok benne, hogy 
a most érkező játékosokkal, megújulva, 
kisebb átalakulásokkal, sokkal nagyobb 
sikereket érnek el a fi úk. Persze szomo-
rúan kell tudomásul venni, hogy pár régi 
játékosunk távozott a csapatból.

Mindenkinek sok sikert és jó egész-
séget kívánok a továbbiakban!

Bugyáki Attila

A KÖZÖSSÉGI 
GONDOLKODÁSRÓL

Most, hogy az országos dolgok egy idő-
re eldőltek, itt az idő, hogy a szűkebb kör-
nyezetünkkel is foglalkozzunk. Öntsünk 
végre tiszta vizet a Ferenc-csatornába, 
amely már egészen zavaros lett a partján 
besározódott barbár természet és környe-
zetkárosító (szerecsen) mosdatásától.

Balkán, vagy Európa? Ezt a címet is 
adhattam volna írásomnak.

Európa ugyanis nem csak földrajzi 
határt jelent. Európa és az európai kul-
túra ott kezdődik, ahol a jog ad mértéket 
a cselekedeteknek, ahol hiteles és tisz-
tességes tájékoztatás van.

Ahol egy egyesület a törvények sze-
rint alakul meg és használja a nevét, 
(a bírósági bejegyző határozat jogerő-
re emelkedésétől) ahol egy újság nem 
használja jogellenesen egy település 
címerét, azt a látszatot keltve, mintha 
az önkormányzat hivatalos kiadványa 
lenne.

SPORTOLDAL

EGYEBEK

Megyei férfi 

H.   Név   J.   GY. D.  V. Dob. Kap.  P.
1.   Miklós KC  16   15    1   0   499   331  31
2.  Kiskunfélegyháza II. 16   11    0   5   422   326  22
3.   Kiskunhalasi UKSC  16   11    0   5   412   357  22
4.   Dávod SC   16    9     1   6   408   330  19
5.   PVSE Bácsalmás  16    6     3   7   349   344  15
6.   CsÁTESZ SE   16    6     1   9   305   377  13
7.   Soltvadkerti FKC  16    5     1  10  344   410  11
8.   MISTRAL KK   16    4     0  12  319   401    8
9.   Tiszakécske VSE  16    1     1  14  350   532    3



11Dávodi élet

Az már nem a jog, hanem a tisztes-
ség és a mai magyar politikai kultúra 
kérdése, hogy ki, hogy, milyen céllal 
és milyen egyesületet alapít. Ha pl. én 
akarnék egy falu nevével civil kultu-
rális egyesületet létrehozni az EGÉSZ 
falunak, akkor először az önkormány-
zatot keresem meg, majd széles körben 
hirdetem meg a szándékot, keresve egy 
köztiszteletben álló személyt, egy nyug-
díjas tanítót, orvost, agronómust, volt 
postamestert vezetőnek, és nem szűk 
körben, a barátaimmal hozzuk létre, 
megválasztva egy politikailag megosztó 
személyt az élére. Mert ebből egy olyan 
ember, mint én, aki már sok fajta egye-
sületet alapítottam és vezettem, ponto-
san tudom, hogy nem azért jött létre, 
ami a nevében és az alapító okiratában 
szerepel. És hogy miért jött létre, azt a 
falu akkor tudja meg, amikor az egyesü-
let bejelenti, hogy van jelöltje a polgár-
mesteri posztra. Netán pont az egyesü-
let elnöke. Szeretném, ha tévednék, de 
úgy látom, nem fogok. Csak akkor nem 
hazudni és mellébeszélni kellene, ha-
nem tisztességesen, nyíltam felvállalni, 
hogy az egyesület ezért jött létre. Hogy 
a Fidesz helyi szervezetétől és segítőitől 
egy látszatra és nevében mindenképpen 
szélesebb körűnek látszó támogatást 
nyújtson a polgármester jelöltjüknek.

De ez még nem volna baj. Ilyen a mai 
magyar politikai és köz- élet, tudjuk, 
hogy ezen kell változtatni, ezt kell euró-
pai szintre hozni majd egy következő, egy 
valódi változást hozó országos politikai 
választás után. Ahol már nem politikai 
pártokat cserélünk, nem a 20 éve regnáló 
rossz és rosszabb politikai vezetők közül 
választunk, hanem „elitet” váltunk.

Hogy olyan emberek kerüljenek min-
den szinten hatalomra, akik nem csak 
magukért, akik nem csak a „maguk faj-
tájáért”, nem csak a mindenkori győzte-
sekért, hanem az EGÉSZ közösség érde-
kében fognak tevékenykedni. Nem üres 
szavakkal, mint most, hanem tettekkel.

De most még „belefér”, ezt a „stí-
lust” is lehet tolerálni egy lapban. Nem 
vagyunk egyformák. Amit viszont nem 
lehet tolerálni, és amiért „klaviatúrát” 
ragadtam, az a közösség elleni bűnnek 
a dicsőítése. Mert tisztességes európai 
magyar ember és civil egyesület nem ad 
helyt az újságjában a bűn, a primitívség 
és a balkáni - aki kapja marja, az erő-
sebb kutya ballag el a csonttal - stílusú, 

jogállammal, civil normákkal (vagy hi-
vatkozhatunk a lap keresztény erkölcsi 
szellemiségére is, azokkal is) ELLEN-
TÉTES írás közlésére.

Az az írástudó felelőssége, hogy utá-
nanéz annak, hogy miről ír, és igyekszik 
a valóságot írni. De ha ezt az író nem 
teszi meg, akkor még mindig ott kellene 
legyen a szerkesztő, akinek módjában 
van utána nézni a tényeknek, korrigálni 
és nem megjelentetni olyan cikket, ami-
ben a bűnt erénynek, a pusztítást és ter-
mészetkárosítást „szép”-nek, a bűnel-
követő tettest meg hősnek mutatják be. 
Ilyen cikkek tőlünk nyugatra nem jelen-
hettek volna meg. De itt megjelentek, 
volt olyan szám, amiben nem is egy.

Nem akarom hosszan ragozni, a Fe-
renc-csatorna dávodi szakaszán, a jobb 
part hídtól felfelé eső szakaszán történt, 
engedély nélküli természet és környezet 
károsításról beszélek. Mert ugye enge-
déllyel hogy is lehetne egy jogállamban 
természetet károsítani, ép eszű hivatal 
ilyent a korrupció gyanúja nélkül nem 
tehetne. Nem is tett. Ugyanis ilyen mér-
vű természetkárosításra senki nem adott 
és nem kapott engedélyt.

Azt majd az illetékes felügyeleti és 
bűnüldöző szervek ki fogják vizsgálni, 
hogy történt-e hűtlen kezelés, vagy a fa 
ellenértéke bevételként megjelent-e a 
vízügy – és így az állam – költségvetés-
ében, és a természet és környezet károsí-
tásban kinek milyen felelőssége van. És 
ha kell, akkor majd a felügyeleti szerv 
vagy a független bíróság eldönti, hogy 
ezért ki és milyen büntetést kap. Ez nem 
az én dolgom, erre vannak illetékes ál-
lami szervek, akiknek ez a dolguk.

Ha tájékozódásképpen elolvasták 
volna e tárgyban – névvel aláirt (mert 
én csak úgy írok!) – Dávod honlapján 
2009. április 20. környékén megje-
lent írásomat a fűzfák kivágásáról és 
a part lepusztításáról, akkor láthatták 
volna, hogy én ott se a tett büntetőjo-
gi, hanem a közösségi gondolkodást 
romboló emberi oldalával foglalkoz-
tam. Mert ami a közösséget rombolja, 
az a „drukkolással” a bűnösnek adott 
menlevél, ami a cikkek leközlésével az 
egyéni szimpátiát közösségi „értékké”, 
az újság szellemiségének közösségi 
értékévé emelte. Ha ez volt a cél, és a 
szerkesztő, vagy az újságot magáénak 
valló civil egyesület egyetért ezekkel 
az írásokkal, akkor én ezt is el tudom 

fogadni. Csak akkor nem vizet kéne 
prédikálni és bort inni. Akkor tudjuk, 
hogy ez egy ilyen értékrendű egyesület 
ilyen értékrendű kiadványa.

Csak, hogy mindenki jól értse, és hogy 
érintsem a cikkek valótlan állításait.

Nekem szúrja a szemem, ami történt. 
És nem azért, mert nem én találtam ki. 
Ugyanis én találtam ki. Csak nem így, 
nem ilyenre, ahogy most kinéz. Először 
én beszéltem a vízügy erdészével, én 
fényképeztem le az összes korhadt fát, 
letört vagy balesetveszélyes ágat, és 
ezek ki és levágására, és a part kitisz-
títására (és nem tarvágásra!, az egész-
séges fűzfák kipusztítására) én kértem 
– és kaptam! - először engedélyt. Hogy 
mikor, azt a fényképek készítésének ide-
jéből még egy kezdő számítógép keze-
lő is tudja bizonyítani. Csak én ezt egy 
faluval és a lakókkal közösen alakított 
természetvédelmi egyesület keretében 
terveztem, és ezt kezdtem szervezni a 
volt polgármesterrel, a parton lakókkal, 
köztük Kontra Janival. Csak ekkor el-
mentem egy rövid időre külföldre dol-
gozni, és amikor visszajöttem, akkor 
döbbentem meg, hogy mit tett, milyen 
pusztítást végzett a parton Kontra Jani. 
Nem egy természetvédelmi egyesület 
keretén belül, a közösség javára, hanem 
saját anyagi haszna érdekében.

Azt ugyanis - gondolom - senki nem 
vitatja, hogy a fák a közösség tulajdo-
nában voltak. Vagy a helyi, dávodi kö-
zösséget illették meg, vagy a vízügyön 
keresztül a tágabb, a magyar állam, azaz 
mi, annak polgárai tulajdonát jelenti. 
Mert jogállamban nincs uratlan vagyon! 
Minden vagy egyéni, vagy közösségi 
(szövetkezeti, önkormányzati vagy álla-
mi) tulajdonban van.

Ha ez a kivágott fa Kontra János por-
táján landol, és nem tud mutatni számlát, 
vagy szerződést, hogy mennyiért vette, 
akkor az a közösség megkárosítása. 
Nem csak a táj 30 évre való megcsonkí-
tásával károsított meg valamennyiünket, 
hanem a fa árával is, ami a közösségün-
ket illette volna meg. Hogy mennyire 
nem csak a „beteg” fákat vágta ki, azt 
fényképek tucatjával bizonyítottam már 
tavaly is, hivatkozott cikkem mellékle-
teként. Ha megnézték volna, nem írnak 
valótlanságot, hogy csak beteg fákat vá-
gott ki. Mert ez hazugság.

Abban én is reménykedem, hogy a 
tevékenységéből a falu is hasznot fog 
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húzni, és nem csak ő, a kivágott és fe-
ketén eladott fával. Mert meglepne, 
ha az államnak bevételt jelentő ÁFÁ-s 
számlával tudná igazolni az eladott fa 
mennyiségét, aminek a bevételéért adót 
fi zetett…..

(Mindezt csak annak kapcsán, hogy 
ki kit tart el, ki ad be a közösbe, és ki az, 
aki jogellenesen eltulajdonítja, kisajá-
títja a közösség vagyonát, vagyis ki az, 
aki a közösség kárán gazdagszik)

Egy haszna már mindenképpen van a 
falu szempontjából. Hatalmas tanulság 
arra, hogy az agresszív butaság, a má-
sokon átgázoló mentalitás mire képes, 
és mutatja, hogy mi, mint közösség, 
mennyire védtelenek vagyunk az ilyen 
gátlástalan magatartással szemben. Fő-
leg ha egy magát keresztény értékren-
dűnek tartó civil egyesület is az ilyen 
ember mögé áll, és ettől ő erősebbnek 
érzi magát. Úgy érezheti, hogy ez a 
balkáni értékrend a követendő a közös-
ség számára. És ez további gátlástalan-
ságra ösztönzi őt és követőit.

Utólag elolvasva, mintha a Dávodi 
Lapok cikkeit ismerve - előre is - írtam 
volna, amit írtam:

„ …. a jövőnket akkor veszítjük el, 
ha az ilyen gátlástalan ember első ak-
cióját szó nélkül eltűrjük, és következ-
mények nélkül hagyjuk. Mert …….ez 
az ember, ezzel a gondolkodással, itt 
marad köztünk. És naponta éreztetheti 
velünk, hogy ő ezt is megtehette a mi 
hátrányunkra. És mindent, amit még ez-
után akar. Ha hagyjuk…”

Most már nem csak eltűrjük, hanem 
van, aki drukkol neki, „támogatja” és a 
nevében egész Dávodot, annak minden 
lakosát megjelenítő civil egyesület áll 
mögé.

Hajrá Kontra Jani! Hajrá Kovács Pite 
Ferenc! Hajrá Besir Márk!

Hajrá Dávodért Civil Egyesület! Haj-
rá „balkáni” magyarok!!!

És ezt kapjátok Ti is, Európába tartó 
tisztességes dávodi magyarok!

Ha nem ismeritek föl saját érdeke-
tek, ha egyenként mindegyiktek némán 
kiálltja Jézust, de hallatszani a néhány 

hangos Barabás fog, és az ítélet is az 
alapján születik majd.

Ha hagyjuk magunkat megfélem-
líteni, ha Dávodon a Dávodért Civil 
Egyesület „Hajrá Kontra Jani!” kórusa 
fog harsogni, akkor az itt élők meg is ér-
demlik, hogy legközelebb a platánokat 
is kivágják néma asszisztálásukkal.

Mert akkor nem voltunk méltóak 
arra, hogy egy önmagát és természeti 
értékeit, környezetét megvédő közös-
ségnek lehessen tekinteni. Akkor csak 
szánalmas emberi egyedek összessége 
vagyunk, akik hagyják, elviselik, alá-
vetik magukat egy agresszív kisebbség 
diktatúrájának.

Tisztelt Dávodért Civil Egyesület! 
Kedves Besír Márk, Kedves Pite!

Soha nem írok névtelenül. Engem 
nem zavar Pite szakálla, nekem is volt, 
de én nélküle is tudom szabadnak és 
demokratának érezni magam. Nekem 
nincs előítéletem, minden embert tisz-
telek, a családért, annak boldogulásáért 
tett erőfeszítéseit mindenkiben becsü-
löm.

Nekem azzal a gondolkodással van 
bajom és vitám, amit a nevezettek kép-
viselnek, amit a mögöttük álló egyesület 
képvisel a 100 felajánlott fával, a megírt 
cikkeikkel.

Mert ez összeköti őket, Kontra Já-
nost, meg a Dávodért Civil Egyesüle-
tet. És ez mutatja ennek az ügynek az 
összes messzire futó szálát, a mögötte 
meghúzódó mentalitást.

Ők azt mondják, hogy becsmérlem 
őket és „harcot” indítottam ellenük.

Nem barátaim. Ez nem „harc”, ez 
csak egy írás. Mint korábban, úgy most 
is egy demokrata névvel vállalt írása 
arról, ami történt, és amivel nem ért 
egyet.

A „harc” az a Jézust nem értő keresz-
tények, a „szentistvánosok” és idegen 
szívűek fegyvere. Én nem döngetem a 
mellem, hogy magyar vagyok, nem bi-
zonygatom a hitem. Én csak megpróbá-
lok úgy élni, hogy méltó legyek Jézus 
szeretetének követésére és a keresz-

ténység előtti magyarok nevéhez, lel-
kiségéhez, mit beszennyeztek az utána 
jövő századok….

Én csak úgy viselkedem, ahogy Őnök 
csak szeretnének, és csak írnak róla.

Demokrataként…..
Mert, mint írják, „a demokrata nem 

fél”, (de ha kell, kiáll a demokrácia ér-
tékeinek megvédéséért, és ha rákény-
szerítik, békefenntartóként küzd a béke 
helyreállításáért.)

Most például azzal, hogy megküldöm 
Illés Zoltán államtitkárnak a képeket, 
hogy az előző vízügyi államtitkár után ő is 
lássa, hogy mit műveltek a hívei a termé-
szettel, és ezzel együtt bűntető feljelentést 
teszek természet és környezetkárosítás, 
falopás és hűtlen kezelés bűncselekmény-
ének alapos gyanúja miatt. Hogy ezzel 
neki ne kelljen foglalkozni….

Mert egy közösségben gondolkodó 
európai demokrata így él, így ír és így 
cselekszik.

Dávod, 2010. július 26.

Geri Tibor
Demokraták Hálózata (egyesület) 

elnöke, dávodi lakos
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