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XXV. évfolyam  2010. május, Pünkösd Hava

Egy éve Dávod nevétől volt hangos a megyei és az országos sajtó. Egy éve Dávod község lakosai és az Önkor-
mányzat nem örült ennek a hírverésnek, hiszen ez gyászt és döbbenetet jelentett. Egy éve, 2009. május 24-én véget 
ért egy küzdelmes, de annál eredményesebb életút – meghalt Petike József polgármester.

Az Önkormányzat és a község lakossága ezúton emlékezik meg Petike József, Dávod Község volt polgármestere 
halálának egyéves évfordulójáról. Arról a Polgármesterről, akinek nevéhez fűződik Dávod Község beruházásainak, 
fejlesztéseinek jelentős része. Vezetése alatt Dávod Község Önkormányzata nyerte a legtöbb pályázatot a kistérség-
ben. Ha végigmegyünk a falu utcáin, ha megtekintjük intézményeinket - Ő jut eszünkbe, hiszen mindez az Ő közre-
működésével jött létre.

„HALOTTAK (részlet)

Volt emberek.
Ha nincsenek is, vannak még. Csodák.
Nem téve semmit, nem akarva semmit,

hatnak tovább. 
Futók között titokzatos megállók.
A mély sötét vizekbe néma, lassú

hálók.
Képek, 

már megmeredtek és örökre
szépek.”

Kosztolányi Dezső /1935/

EMLÉKEZZÜNK…
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TISZTELT  DÁVODI  LAKOSOK!

Szükségesnek tartom tájékoztatni Önöket arról, hogy Dávod Község 
Önkormányzatának hivatalos tájékoztató kiadványa a „DÁVODI ÉLET” 
elnevezésű – reményeink szerint a jövőben már rendszeresen megjelenésű 
– újság. 

Ezt azért is tartottam fontosnak elmondani, mivel az elmúlt hónapokban – 
„Dávod” elnevezést és címert a Polgármester engedélye nélkül felhasználva 
– egy magánszemély által alapított kiadvány került a lakosság postaládájá-
ba.

A „Dávodi Lapok” című kiadvány egy magánkiadvány, abban nem a 
hivatalos önkormányzati információk szerepelnek. Erre azért is szeretném 
felhívni mindenki fi gyelmét, mivel jelzés érkezett arról, hogy a lomtalaní-
tási tájékoztatóból néhány utca kimaradt. A hiányos tájékoztatás a „Dávodi 
Lapok”-ban történt, a DÁVODI ÉLET–ben valamennyi utca feltüntetésre 
került. 

Nem célom és nincs is szándékomban gátat szabni a jószándékú, az egyéni, a civil kezdeményezésnek, azonban 
a jogszabályokat mindenkinek be kell tartania.

Kérem a Tisztelt lakosságot, hogy – a teljeskörű és hiteles tájékoztatás érdekében is – a DÁVODI ÉLET-et 
szíveskedjenek minden esetben gondosan áttanulmányozni, melyben igyekszünk a közérdekű információkról mi-
nél teljesebb tájékoztatást adni. 

Hirtenberg János Sándor
Polgármester

TISZTELT  DÁVODI  LAKOSSÁG!

2010. május 25-én jelent meg a Dávodi Lapok 5. száma, melynek első oldalán olvasható információk úgy 
gondolom, hogy nem a korrekt tájékoztatást szolgálják. A Dávodi Civil Egyesület által meghirdetett rendez-
vény támogatói közül Dávod Község Önkormányzatát ismételten „kifelejtették”. /Ez történt a Polgárőr Egyesü-
let támogatóinak felsorolása esetén is/. A rendezvény színhelye közterület, melynek rendeltetéstől eltérő hasz-
nálatához engedély szükséges. Ezt polgármesteri hatáskörömben engedélyeztem oly módon, hogy egyúttal a 
közterülethasználati díj fi zetésének kötelezettsége alól is felmentést adtam anélkül, hogy ezt a kérelmező 
kérte volna. Úgy gondolom, hogy igen méltányos eljárásban részesítettem a kérelmező Civil Egyesületet, s en-
nek ellenére Dávod Község Önkormányzatát meg sem említették a támogatók között. A Dávodi Lapok gyakran 
hivatkozik az őszinte és korrekt tájékoztatásra, melyet azonban rendre mellőz.

Mindezt a korrekt tájékoztatás érdekében tettem közzé. 

Hirtenberg János Sándor 
polgármester

A  „DÁVODI  ÉLET”-RŐL
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A pünkösd újszövetségi egyházi ün-
nep, amelyen a kereszténység a Szentlé-
lek eljövetelének emlékét üli meg.

Eredete az ószövetségi zsidó ünnep, 
héber nevén Sávuot, a törvényadás (tóra 
adásának) emléknapja és az új kenyér 
ünnepe.

A Szentlélek ezen a napon jött el 
Jézus Krisztus és a Krisztusi Egyház 
anyjára, legszentebb Szűz Máriára, va-
lamint az apostolokra, aki ezt a napot új 
tartalommal töltötte meg a keresztények 
számára:

És mikor a pünkösd napja el-
jött, mindnyájan egyakarattal együtt 
valának. És lőn nagy hirtelenséggel az 
égből mintegy sebesen zúgó szélnek 
zendülése, és eltelé az egész házat, a 
hol ülnek vala. És megjelentek előttük 
kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre 
azok közül. És megtelének mindnyájan 
Szent Lélekkel, és kezdének szólni más 
nyelveken, a mint a Lélek adta nékik 
szólniok. (Apostolok Cselekedetei 2. 
fejezet, Károli Biblia)

Az Ószövetségben olvassuk, hogy 
az Úr három főünnepet rendelt a zsi-
dóknak. „Háromszor szentelj nekem 
ünne  pet évenként! Tartsd meg a ko-
vásztalan kenyerek ünnepét! Hét napig 
egyél kovásztalan kenyeret, ahogyan 
megparancsoltam neked, az Ábib hó-
nap megszabott idején, mert akkor 

jöttél ki Egyiptomból. Üres kézzel 
senki se jelenjék meg előttem! Azu-
tán az aratás ünnepét, amikor meződ 
vetésének első termését takarítod be. 
És a betakarítás ünnepét az esztendő 
végén, amikor a termést betakarítod a 
mezőről. Évenként háromszor jelenjék 
meg minden férfi  az Úristen színe előtt 
(Jeruzsálemben)!” (2Mózes 23:14-17) 
Tehát a középső a pünkösd ünnepe, ez 
az 50. nap. „Számoljatok a szombatra 
következő naptól, tehát attól a naptól, 
amelyen elviszitek a felmutatásra szánt 
kévét, hét teljes hetet. 

Ötven napot számoljatok a hetedik 
szombat utáni napig, és akkor mutassa-
tok be új ételáldozatot az Úrnak!” (3Mó-
zes 23:15-16) „Amikor pedig eljött pün-
kösd napja, és mindnyájan együtt voltak 
ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas 
szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az 
égből, amely betöltötte az egész házat, 
ahol ültek. Majd valami lángnyelvek je-
lentek meg előttük, amelyek szétoszlot-
tak, és leszálltak mindegyikükre. Mind-
nyájan megteltek Szent Szellemmel, és 
különféle nyelveken kezdtek beszélni; 
úgy ahogy a Szellem adta nekik, hogy 
szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi  tartóz-
kodott akkor Jeruzsálemben azok közül, 
akik a Föld minden nemzete között él-
tek. Amikor a zúgás támadt, összefutott 
ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, 
mert mindenki a maga nyelvén hallot-
ta őket beszélni.” (ApCsel 2:1-6) Péter 
apostol megmagyarázta az ott levőknek, 
hogy most teljesedett be, amit Jóel így 
prófétált: „Az utolsó napokban, így szól 
az Isten, kitöltök Szellememből min-
den halandóra, és prófétálnak fi aitok és 
leányaitok, és ifjaitok látomásokat lát-
nak, véneitek pedig álmokat álmodnak; 
még szolgáimra és szolgálóleányaimra 
is kitöltök azokban a napokban Szelle-
memből, és ők is prófétálnak. (ApCsel 
2:17-18) Jézus is megígérte a Pártfogót, 
akit Ő küld el az Atyától, „az Igazság 
Szellemét, aki az Atyától származik, az 
tesz majd bizonyságot énrólam.” (Já-
nos 15:26b). „Én azonban az igazságot 
mondom nektek: jobb nektek, ha én el-

megyek; mert ha nem megyek el, a Párt-
fogó nem jön el hozzátok, ha pedig el-
megyek, elküldöm Őt hozzátok. És ami-
kor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy 
mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. 
A bűn az, hogy nem hisznek énbennem; 
az igazság az, hogy én az Atyához me-
gyek, és többé nem láttok engem; az 
ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme 
megítéltetett.” (János 16:7-11) Tehát Jé-
zus kitöltötte Szent Szellemét.

Szentírásból ismert Húsvét után az 
ötvenedik napon tartják. Így pünkösd-
vasárnap (a nyugati kereszténységben) 
legkorábbi lehetséges dátuma: május 
10., a legkésőbbi pedig június 13.

Görög nevének (πεντηκοστή, 
pentékoszté) a jelentése is 50, a ma-
gyar pünkösd szó ebből származik. 
Hasonlóan a húsvéthoz, egész héten át 
tart, de csak két nap nyilvános ünnep. 
Tertullianus régi ünnepnek nevezi, te-
hát az apostolok idejéből való. A kato-
likus egyházban van vigíliája böjttel, 
amelyen keresztvizet szentelnek. A 
bérmálás szentségét pünkösd ünnepé-
től kezdve szokás kiszolgáltatni a ró-
mai katolikus egyházban. Az ünnepről 
május hónapot pünkösd havának is ne-
vezik

PÜNKÖSD
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Jelentés
Dávod Község Önkormányzatának 
2009. évi egyszerűsített éves költség-

vetési beszámolójáról

Elvégeztem Dávod Község Önkor-
mányzatának 2009. évi egyszerűsített éves 
költségvetési beszámolójának könyvvizs-
gálatát. A könyvvizsgálat során tett megál-
lapításaimat elfogadták. A könyvvizsgálat 
a 2009. december 31.-i fordulónapra elké-
szített egyszerűsített mérlegének végösz-
szegét 571.554 ezer forinttal, a 2009. évre 
vonatkozó egyszerűsített pénzmaradvány 
kimutatást, továbbá az egyszerűsített éves 
pénzforgalmi jelentést 368.328 ezer forint 
bevétellel és 316.229 ezer forint kiadással 
elfogadta.

A könyvvizsgálat részletes megálla-
pításai:

Az önkormányzat rendelkezik a 
249/2000. (XII. 24.) számú kormány-
rendeletben előírt szabályzatokkal, 
így a számviteli politikával, melynek 
keretében az eszközök és a források 
leltározási és leltárkészítési szabály-
zatával, az eszközök és források ér-
tékelésének szabályzatával, a pénzke-
zelési szabályzattal, a kötelezettség-
vállalási szabályzattal.

Az önkormányzat belső információs, 
pénzügyi tervezési és ellenőrzési rend-

szere, valamint a belső ellenőrzés sza-
bályozott. 

A szabályzatokban előírt analitikus 
nyilvántartásokat szabályosan vezették. 
Az analitikus nyilvántartási rendszerek 
és a főkönyvi könyvelés kapcsolata zárt. 
A főkönyvi könyvelés bizonylatokkal 
alátámasztott.

A mérleg összeállítását megelőző-
en elvégezték az évi végi zárlati mun-
kálatokat. A főkönyvi könyvelés és az 
analitikus nyilvántartások egyeztetése 
megtörtént. A főkönyvi kivonat egyezik 
a főkönyvi számlákkal és a mérleg ada-
taival.

Az egyszerűsített mérleg 571.554 
ezer Ft-os értékéből a befektetett eszkö-
zök mérleg szerinti értéke 499.819 ezer 
forint (87,4 %), melyből tárgyi eszkö-
zök (ide tartoznak az ingatlanok) értéke 
489.760 ezer forint. 

Immateriális javak részletezése
Immateriális javak (forint)

Az immateriális javak nullára leír-
tak.  

A tárgyi eszközök részletezése
Tárgyi eszközök

KÖZÉRDEKŰ  HÍREK

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A§/2/ bekezdése a következő kötelezettséget írja elő:
A helyi önkormányzat, ha az előző évben a teljesített kiadásainak összege meghaladta a 300 millió forintot és hitelál-

lománnyal rendelkezik vagy hitelt vesz fel, köteles könyvvizsgálatra. Eszerint éves pénzforgalmi jelentését, könyvviteli 
mérlegét, továbbá pénzmaradvány- és eredmény kimutatását könyvvizsgálat alá kell vonni. A könyvvizsgáló feladata 
különösen a helyi önkormányzat befektetett eszközeinek, készletállományának, pénzeszközeinek, követeléseinek és 
kötelezettségeinek, pénzmaradványának és eredményének vizsgálata. A könyvvizsgáló köteles megvizsgálni a kép-
viselőtestület elé terjesztett költségvetési és zárszámadási rendelettervezeteket abból a szempontból, hogy azok valós 
adatokat tartalmaznak-e, illetve megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak, továbbá a pénzügyi helyzetet elemezni, 
különösen az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalások tekintetében. 

A 2009. év zárásakor derült ki, hogy a szennyvíz beruházási pályázat miatt az utolsó számlákkal a 2009. évi kiadások 
meghaladták a 300 millió forintot, s mivel a lízing is hitelnek minősül, így a 2009. év zárását könyvvizsgálóval kell 
auditálni. 

Mindezek miatt független könyvvizsgálóval kötött megbízási szerződést Dávod Község Önkormányzata. A követke-
zőkben az elkészített jelentést tesszük közzé:

TÁJÉKOZTATÓ  DÁVOD  KÖZSÉGI  ÖNKORMÁNYZAT  KÖNYVVIZSGÁLATÁRÓL
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Gépek berendezések használható-
sága 24,9 %, a jármű használhatósága 
60,5 %.

Befektetett pénzügyi eszközök állo-
mánya 1.008 e Ft. Itt tartják nyilván 

a gazdasági társaságokban meglévő - 
részesedéseket 

 Szekszárdi Állami Gazdaság a.) 
KSZE  24.000.-Ft

 (egyszeri hozzájárulás, 1985. már-
cius 13. Megállapodás alapján) 
 Bajavíz Kft (törzsbetét)5.000.-Ftb.) 
Homokhátsági Regionális Hulla-c.) 
dékgazdálkodási

 Vagyonkezelő és Közszolgáltató 
Rt (részvény)  387.000.-Ft

 (2008. évben a társaság saját tő-
kéje mínusz 13.434 ezer forint), 

d.) Felső-Bácskai Hulladékgazdál-
kodási Kft  233.000.-Ft

e.) Felső-bácskai Önkormányzatok 
Szövetsége  10.000.-Ft

 összesen  659.000.-Ft
- ifjú házasok lakáskölcsöne (18) 
  138.855.-Ft

Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszi-
óba, vagyonkezelésbe adott eszközök 
között tartják nyilván a Bajavíz Kft ré-
szére átadott vízvezeték gerinchálózatot 
9.051 ezer Ft értékben.

Átadott eszközök (forintban)

A forgóeszközök összege 71.735 
ezer forint, mely a mérleg főösszeg 
12,6 %-a. Készletek értéke - a konyhai 
nyersanyagkészlet a 2009. december 
23-i leltározási eltéréssel korrigált – 
386.390.-Ft. A készlet értéke megegye-
ző az analitikus nyilvántartásban, a fő-
könyvi kivonatban és a mérlegben. 

A követelések értéke 7.848 ezer fo-
rint, ennek részletezése
- vevők 1.048.681.-Ft
- helyi adók 6.356.405.-Ft
- szociális kölcsön 66.210.-Ft
- lakáskölcsön 
 (éven belüli része) 376.956.-Ft

A követelések mérlegben szereplő 
összege egyezik az analitikus nyilván-
tartással és a főkönyvi kivonattal.

Pénzeszközök összege 57.781 ezer 
forint. 

A 2009. december 31-i pénztárjelen-
tésben a záró pénzkészlet 66.108.-Ft.  

A Bácska Takarékszövetkezetnél 
vezetett bankszámlák 2009. december 
31-i egyenlegei.

Bankszámlák (forint)

A mérlegben szereplő pénzkészlet ér-
téke megegyezik a főkönyvi kivonattal, 
a pénztár záró pénzkészlete és a bank-
számla záró összegével.

Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 
egyenlege 5.720 ezer forint, mely  anali-
tikus nyilvántartással alátámasztott, az-
zal egyező. (ebből függő 114 e Ft, átfutó 
5.591 e Ft, kiegyenlítő tétel 15 e Ft)

A források értékelése. Saját tőke ér-
téke 497.533 ezer forint, mely a mérleg 
főösszeg 87,05 %-a. A saját tőkén belül 
indulótőke - az 1993. január 1-i értéke – 
59.569 ezer Ft. 

A tőkeváltozások összege 437.964 
ezer forint, mely tartalmazza az önkor-
mányzati saját tőke - 1993 évtől - éven-
kénti változásának halmozott összegét. 

A mérlegben kimutatott tartalék 53.667 
ezer forint, ebből előző évek költségve-
tési tartaléka 2.629 ezer forint, tárgyévi 
költségvetési tartalék elszámolása 51.238 
ezer forint.. Az önkormányzat vállalko-
zási tevékenységet nem folytat, a tartalék 
teljes összege költségvetési tartalék. 

A kötelezettségek együttes összege 
20.154 ezer forint, mely a mérleg főösz-
szeg 3,53 %-a. 

Hosszú lejáratú kötelezettség összege 
2.931 ezer forint. A hosszú lejáratú kötele-
zettségek között az önkormányzat a kony-
hai berendezés beszerzéséhez kapcsolódó 
Merkantil Car Zrt lízingszerződés (tőke-
tartozás induláskor 8.330.806.-Ft), továb-
bá a gépkocsi vásárláshoz tartozó Lom-
bard Finanszírozási Zrt lízingszerződés 
(tőketartozás induláskor 4.000.000.-Ft) 
évben túli tőketartozását tartja nyilván.  

Rövid lejáratú kötelezettségek értéke 
7.589 ezer Ft, mely a kötelezettségek 
37,6 %-a. A rövid lejáratú kötelezettsé-
gek részletezése
- a szállítói tartozások 2.560.000.-Ft
- lízingek következő 
 évi tőke fi zetései 2.843.804.-Ft
- tárgyévi költségvetést 
 terhelő  2.184.602.-Ft

Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 
értéke 9.364 ezer Ft,  mely  analitikus 
nyilvántartással alátámasztott, (az ön-
kormányzat nettófi nanszírozás 2010. 
évi előlege 7.151.069.-Ft) 

Az egyszerűsített pénzmaradvány 
53.064 ezer forint. A tárgyévi helyes-
bített pénzmaradvány (tárgyévi költ-
ségvetési tartalék) összege a főkönyvi 
számla 2009. december 31-i egyenlegé-
vel egyező. A pénzmaradvány elszámo-
lás teljes körű, számszakilag helyes.

Az egyszerűsített pénzforgalmi jelen-
tés. A pénzforgalmi jelentés a költségve-
téssel azonosan tartalmazza az eredeti elő-
irányzatokat. Az előirányzat-módosítások 
nyilvántartása megfelelő, a pénzforgalmi 
jelentésben történő kimutatása helyes.

A könyvvizsgálat során az egysze-
rűsített éves költségvetési beszámolót, 
annak részeit és tételeit azok bizonyla-
ti alátámasztását az érvényes nemzeti 
könyvvizsgálati standardokban foglaltak 
szerint felülvizsgáltuk. Ennek alapján 
elegendő és megfelelő bizonyosságot 
szereztünk arról, hogy az egyszerűsített 
éves költségvetési beszámolót a számvi-
teli törvényben, illetve az államháztartás 
szervezetei beszámolási és könyvvezeté-
si kötelezettségének sajátosságairól szóló 
249/2000. (XII. 24.) kormányrendeletben 
foglaltak és az általános számviteli elvek 
fi gyelembevételével állították össze. 

Szolnok, 2010. április 26.
Temesvári Lajos költségvetési minő-

sítésű könyvvizsgáló 
(kamarai szám: 000859)

Meg-
neve-
zés 

Bruttó ér-
ték

Értékcsök-
kenés 

Nettó ér-
ték

Bajavíz 
Kft 

(víz ge-
rincve-
zeték)

26.489.991 17.438.861 9.051.130

Bankszámla Számla-
szám Egyenleg 

Költségvetési 
elszámolá-
si számla 

(237/2009. sz. 
kivonat)

51000170-
10002285 52.975.249

A könyvvizsgálat alapján megál-
lapítom, hogy az önkormányzat 
vagyonát megőrizte, pénzügyi hely-
zete stabil, költségvetése kiegyensú-
lyozott. Az egyszerűsített éves költ-
ségvetési beszámoló Dávod Község 
Önkormányzata és intézményei 
együttes 2009. december 31-én 
fennálló vagyoni, pénzügyi helyze-
téről megbízható és valós képet ad.
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DÁVOD  VÍZIKÖZMŰ-
TÁRSULAT  2009.  ÉVI  

MÉRLEG  ÉS  EREDMÉNY  
KIMUTATÁS  SZÖVEGES  

MAGYARÁZATA

Dr. Burka Endre Dávod Víziközmű 
– társulat könyvelője 2010. március 10. 
napján elkészítette a társulat 2009. évi 
mérleg és eredmény kimutatását.

Szöveges magyarázat 
az Eredményhez kapcsolódóan:

A működés sajátossága a víziközmű-
társulatok életében, hogy az érdekelt-
ségi hozzájárulások költségfedezetét 
csak a közcél (esetünkben a víz-közmű 
önrészének összegyűjtése, ill. annak át-
adása) megvalósulását követően lehet 
elszámolni, és ezért addig a kamatbe-
vételekkel nem fedezett költségek lát-
szólagos veszteséget mutatnak. A víz-
közmű társulatok jellemzően a gazdál-
kodásuk során működési költség hozzá-
járulást kapnak az önkormányzatoktól, 
kamat bevételekre tesznek szert, és a 
befi zetett önrész költséghányada (mely 
alapszabályban rögzített) tartalmazza a 
működési költségek bevételi fedezetét. 
Ezeket a bevételek között számoljuk 
el.  Az érdekeltségi hozzájárulásokba 
épített költségfedezetet a társulati köz-
cél megvalósulásakor, ill. a befi zetések 
zárásakor számoljuk el, és ezért egy lát-
szólagos veszteség keletkezik a műkö-
dés során. Ez a látszólagos veszteség a 
befi zetések végelszámolásakor kerül el-
számolásra, és szűnik meg a látszólagos 
veszteség. 

Befi zetett érdekeltségi hozzájárulás:
32.087.971,- Ft

Költséghányad (12%): 3.851.877,- Ft

Felhalmozott működési költség a ko-
rábbi években: 1.134.299,- Ft

Folyó évi működési költség:
740.931,- Ft

Összesen: 1.975.230,- Ft

Szöveges magyarázat a  Mérleghez 
kapcsolódóan:

Eszközök:
Ltp-s számlák 16.263 ezer Ft
Követelések: 500 ezer Ft
Készpénz: 7 ezer Ft
Bankszámla 23.431 ezer Ft

Összesen: 40.201 ezer Ft

A közmű társulat esetében felhívnám 
a fi gyelmet az átmenetileg szabad pénz-
eszközök újra lekötésével kapcsolatos 
feladatra, amely kötelezően van előír-
va. A kamat bevételek két felhasználá-
si formája létezik, az egyik a nem várt 
beruházási költségek fi nanszírozása ill. 
a működési költségek fi nanszírozása, 
amely csökkenti az önkormányzat ez 
irányú terheit. Megállapítható, hogy ez 
utóbbi felhasználás helyes döntés volt, 
jelentősen javította a társulat stabilitá-
sát.

Források:
Alapítói tőke 500 ezer Ft
Érdekeltségi hozzájárulás  

32.088 ezer Ft
Korábbi évek működési vesztesége  

-1.134 ezer Ft
Folyó évi működési veszteség 

-741 ezer Ft
Kölcsön 7 ezer Ft
2009-ben fi zetendő adók 21 ezer Ft
2009-ben fi zetendő bér 45 ezer Ft
Véglegesen átadott érdekeltségi 
hozzájárulás 9.415 ezer Ft

Összesen: 40.201 ezer Ft

Dr. Burka Endre könyvelő

Az Intézőbizottság a 2010. május 
5-én 14:00 órakor megtartott ülésén 5 
igen szavazattal ellenszavazat nélkül a 
2009-es évre vonatkozó mérlegbeszá-
molót a 2/2010 (05. 05) számú Intézőbi-
zottsági határozatban elfogadta, és java-
solta elfogadásra a Küldöttgyűlésnek.

A Küldöttgyűlés a 2010. május 5-én 
15:00 órakor megtartott ülésén 11 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül a 2009-
es évre vonatkozó mérlegbeszámolót a 
2/2010 (05. 05) számú Küldöttgyűlési 
határozatban elfogadta.

„KOMPETENCIA  ALAPÚ 
OKTATÁS,  EGYENLŐ  

HOZZÁFÉRÉS  INNOVATÍV  
INTÉZMÉNYEKBEN”

TÁMOP 3.1.4
A pályázat célja:
„A pályázat alapvető célja a sike-

res munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz 
szükséges, az egészéleten át tartó tanu-
lás megalapozását szolgáló képességek 
fejlesztése és kompetenciaalapú oktatás 
elterjesztése a magyar közoktatási rend-
szerben, ami hozzájárul a foglalkozta-
tási helyzet javításához. Ennek érde-
kében a pályázat a kompetencia alapú 
oktatás módszertanának és eszközeinek 
széleskörű elterjesztését célozza, a pe-
dagógusok módszertani kultúrájának 
korszerűsítését, a tanulók képességei-
nek és kulcskompetenciáinak egyénre 
szabott fejlesztését és megerősítését, a 
rendszerben meglévő szelektív hatások 
mérséklésével, valamint az egyenlő 
hozzáférés és esélyegyenlőség szem-
pontjainak érvényesítésével. A pályázat 
további célja, hogy a regionális opera-
tív programok keretében megvalósuló 
infrastrukturális fejlesztéseket össze-
kapcsolja a szükséges szakmai (tartal-
mi, módszertani)fejlesztésekkel, annak 
érdekében, hogy azok egymás hatásait 
erősítve, komplex módon járuljanak 
hozzá az oktatás minőségének javulásá-
hoz.” (www.nfu.hu pályázati kiírás)

Bevont feladat ellátási helyek:
-  Iskola 
-  Óvoda

Kötelezően megvalósítandó tevé-
kenységek:
-  kompetencia alapú oktatás imple-

mentációja
A Nat. szerinti kulcskompetencia-te-

rületek fejlesztését, újszerű tanulásszer-
vezési eljárások alkalmazását támogató 
oktatási programok és taneszközök be-
vezetése, adaptációja. 

Matematika kompetenciaterület• - 
megvalósító: Komárné Sánta Irén 6. 
osztály

Határozottan kijelenthető, hogy 
a társulat a jó gazdálkodás eredmé-
nyeképpen bőséges tartalékkal ren-
delkezik. A lekötött betét kamata 
jelentősen stabilizálta a gazdálkodás 
menetét.

A pénzügyi ütemtervnek megfe-
lelően folyik a források feltöltése, és 
ez alapján határozottan kijelenthető, 
hogy az önkormányzati garancia vál-
lalás beváltása nem várható. A társu-
lat gazdálkodásáról joggal elmond-
ható, hogy példaértékű.
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Szövegértés-szövegalkotás kompeten-• 
ciaterület: Kalocsai Soór Erika 4. osz-
tály, Szakál Szilvia 5. és 7. osztály
Angol – idegen nyelvi kompetencia-• 
terület: Valkainé Vida Mónika 4. 
osztály
Szociális kompetencia:•  Hunyák 
Péterné 6. osztály
Tantárgytömbösített oktatás•  magyar 
tantárgyból: Szakál Szilvia 7. osz-
tály. A tömbösített órák arányát 3 év 
alatt 5%-ról 15%-ra kell emelni
Műveltségterület tantárgyi bontás • 
nélküli oktatása művészetek terüle-
ten : Hunyák Péterné
Az óvodában komplex óvodai prog-• 
ramcsomag bevezetése, Bacsi Ber-
nadett, Hetyeiné Turcsányi Cecília, 
Sáfránné Orosz Veronika
újszerű tanulásszervezési eljárások • 
bevezetését, alkalmazását segítő, a 
kulcskompetenciák fejlesztését tá-
mogató modern pedagógiai módszer-
tan alkalmazása

-  3 hetet meghaladó projekt Hunyák 
Péterné

-  1 témahét Szakál Szilvia

Digitális tartalmak, taneszközök ok-
tatási gyakorlatban való használata, 
digitális készségek fejlesztése. A prog-
ramba bevont tanulócsoportok imple-
mentációban érintett tanóráinak 25%-át 
IKT-eszközzel támogatott tanóraként 
kell megvalósítani.

A hátrányos helyzetű és SNI tanulók • 
esélyegyenlőségének javítása
Az új módszerek intézményi alkal-• 
mazása, elterjesztése, önálló intéz-
ményi innováció megvalósítása

Az intézményi innovációt támogató 
tevékenységek:
-  Projektindító nap szervezése
-  Innovatív oktatásszervezési eljárások 

módszertanának beépítése az iskola 
és az óvoda Pedagógiai Programjába, 
Helyi Tantervébe 

-  Jó gyakorlatok átvétele
-  Önálló intézményi innováció megva-

lósítása 

Sikeres projektindító nappal indult 
a pályázati munka. A nyilvánosság tá-
jékoztatását az intézményi honlapon 
elhelyezett pályázati tájékoztató bizto-
sítja, ami a folyamatos frissítésnek kö-
szönhetően naprakész. 

A kompetencia alapú oktatás módszer-
tanának alkalmazásával folyik az oktatás 
szövegértés – szövegalkotás, matemati-
ka, angol nyelv, szociális kompetencia 
területeken. A tantervi implementációt 
végző pedagógusok implementációs 
óraterveket vezetnek. A módszertani kul-
túra belső és külső tapasztalatcseréken, 
szakmai műhelyfoglalkozásokon, vala-
mint a pályázat keretében megvalósuló, 
folyamatban lévő kötelező továbbképzé-
seken bővül. A tanulók képességeinek és 
kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez és 
megerősítéséhez szükséges módszertani 
és tartalmi megújulás érdekében jelentős 
szerepet kap az önképzés, a szakiroda-
lom tanulmányozása. Megkezdődött a 
kapcsolatfelvétel az osztálytermi munka, 
valamint a tanítás dokumentumainak át-
dolgozásához segítséget nyújtó mento-
rokkal, szaktanácsadókkal, folyamat-ta-
nácsadóval.

Rendszeressé vált a digitális tartal-
mak, taneszközök tanórai alkalmazása. 
A tanulók nagy érdeklődéssel fogadták 
és használják a digitális táblát és a kü-
lönböző kompetenciaterületek fejlesz-
tését szolgáló interaktív tananyagokat.

Elkészült a „Történetek a kincses 
erdő állatairól” témahét részletes, mo-
tiváló, tevékenységközpontú projekt 
terve. Megvalósítása megtörtént, mely 
leírása a honlapon olvasható. A mű-
veltségterületek közötti folyamatos 
egyeztető munka eredményeként szüle-
tett meg a három hetet meghaladó pro-
jektünk. Témája a kincses erdő állatai. 
Címe: Mesél a kincses erdő. Részletes 
leírása a honlapon látható.

A második félévtől a 7. évfolyamon 
megkezdtük a tantárgytömbös oktatást.

Az intézményi innovációs munka a 
mindennapi gyakorlatra támaszkodva 
az adatgyűjtés, egyeztetés, rendszerezés 
időszakában tart. 

A Jó gyakorlatok átvételére folyama-
tosan keressük a lehetőséget, és intéz-
ményt. Ennek érdekében részt vettünk a 
dél–alföldi közoktatás-fejlesztést támo-
gató hálózat információs napján.

BÁCS-KISKUN  MEGYEI 
FÖLDHIVATAL  

TÁJÉKOZTATÓJA

Tájékoztatjuk az érdekelteket, hogy 
a földhasznosítási kötelezettség teljesí-

tésének helyszíni ellenőrzését a Bács-
Kiskun Megyei Földhivatal valamint 
körzeti földhivatalai 2010. május hónap 
közepén kezdik meg.

A földhasznosítási kötelezettség 
teljesítését a termőföld védelméről 
szóló 2007. évi CXXIX. törvény min-
den földhasználó számára előírja. A 
törvény úgy rendelkezik, hogy a föld 
használója választása szerint köteles a 
termőföldet a művelési ágának megfe-
lelő termeléssel hasznosítani, vagy ter-
melés folytatása nélkül a talajvédelmi 
előírások betartása mellett, a gyomnö-
vények megtelepedését és terjedését 
megakadályozni.

Szőlőt és gyümölcsöst a művelési 
ágának megfelelő termeléssel kell hasz-
nosítani.

A törvényi előírások betartása a 
megfelelő földhasznosítás és a föld ter-
mőképes állapotban tartásának előfel-
tételét jelenti, ugyanakkor környezet-
védelmi és egészségügyi előnyökkel 
is jár. Évek óta visszatérő probléma 
- főképp a gyengébb talajadottságú ho-
mokhátsági területeken - hogy a mű-
velési kötelezettség elmulasztásának 
okán felszaporodtak a gyomfertőzött, 
parlagfüves tetűlétek, amelyek a lakos-
ság szeles körében allergiás megbete-
gedéseket okoznak. A gyomfertőzés 
felszámolása egészségügyi okokból is 
elengedhetetlen.

A határszemle ellenőrzések kibővül-
nek általános helyszíneléssel is, mely 
az ingatlan-nyilvántartásban illetve a 
földhasználati nyilvántartásban sze-
replő adatok és a természetbeni állapot 
egyezőségének megteremtését szolgál-
ja. A határszemlén feltárásra kerülnek 
továbbá, az ingatlanügyi hatósági en-
gedély nélkül termőföldön megvalósult 
beruházások.

A Megyei Földhivatal arra kéri a 
termőföld tulajdonosokat / használó-
kat, vagyonkezelőket, bérlőket / hogy 
a törvényben előirt szankciók elkerü-
lése érdekében azon földjeiken, ahol 
az időszerű talaj és növényápolási 
munkákkal elmaradtak, a határszemle 
időpontjáig, azt pótolni szíveskedje-
nek.

Kecskemét, 2010. április 27.

Dr. Kristóf István s.k.
hivatalvezető
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BÁCS-KISKUN  MEGYEI 
RENDŐRFŐKAPITÁNYSÁG 

BŰNMEGELŐZÉSI  
TÁJÉKOZTATÓI

Tisztelt Dávodi Lakosok!

Ezúton néhány közérdekű informáci-
ót és fi gyelemfelhívó tájékoztatást sze-
retnék Önökkel megosztani. Teszem ezt 
azért, hogy  az Önök vagyonának  védel-
mét és a balesetmegelőzést segítsem elő. 
Kérem, olvassák fi gyelmesen a Bács-
Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság 
bűnmegelőzési tájékoztatóit!

Balesetmentes és biztonságos napo-
kat kívánok Mindannyiuknak!

Hirtenberg János Sándor
polgármester

Vigyázat! Besurranó tolvajok! 

A kellemes, nyárias idő beköszönté-
vel minden évben megfi gyelhető, hogy 
megnő a besurranásos lopások száma. 
A hosszú téli napok után örömmel en-
gedjük be a napsugarakat lakásunkba, 
élvezzük a kerti munkát, s utána a jól 
megérdemelt pihenést egy fa árnyéká-
ban. 

Szívesen beszélgetünk szomszéda-
inkkal, barátainkkal a jó levegőn. Ah-
hoz, hogy jogsértés ne rontsa el hangu-
latunkat, érdemes az alábbi bűnmegelő-
zési szabályokat betartani.

Ha otthon tartózkodunk, napközben • 
is zárjuk be a bejárati ajtót, hiszen 
nem biztos, hogy észrevesszük a 
hívatlan látogatót! Miközben a szo-
bában tévézünk, a tolvaj csendben 
magával viheti a bejárat közelében 
található értékeinket. A zsákmány 
többnyire táska személyes iratokkal, 
készpénzzel. Az anyagi veszteségen 
túl, ilyenkor az okmányok pótlása 
csak fokozza a kárt és a bosszúsá-
got.
Előfordult, hogy amíg a tulajdonos • 
a lakása előtt dohányozott, a tettes 
észrevétlenül bejutott az előszobába 
és a fogason lógó kabát zsebéből tu-
lajdonított el egy pénztárcát. Ha csak 
rövid időre hagyjuk el lakásunkat, 
vendégeinket kísérjük ki vagy éppen 
ismerőseinkkel váltunk pár szót, ak-
kor is mindig zárjuk be az ajtót!

A szellőztetéssel is legyünk óvato-• 
sak! Ne hagyjuk kitárva földszinti 
lakásunk ablakait, ha nem tartózko-
dunk a szobában! Elég egy pillanat és 
a tolvaj már bent is van a szobában és 
viszi, amit értékesnek talál. Ugyanez 
igaz a függőfolyosóra nyíló ablakok 
esetében is.
Aki kertes házban lakik, ne felejtse • 
el, elképzelhető, hogy a kerti munka 
hevében fel sem tűnik a rossz szán-
dékú látogató érkezése! Amíg a kert 
hátsó végében dolgozunk, vagy eset-
leg csak kint pihenünk, a nyitva ha-
gyott kapun, ajtón keresztül a tettes 
gond nélkül bejuthat otthonunkba, és 
észrevétlenül távozhat értékeinkkel 
együtt.
Igaz a mondás, alkalom szüli a tol-

vajt. Könnyelműségünkkel ne segítsük 
hozzá az elkövetőket a könnyű zsák-
mányhoz! Egy kis odafi gyeléssel óvjuk 
magunkat az áldozattá válás bosszúsá-
gától!

Az egymásra való odafi gyelést, a 
gyors és pontos jelzésadást az intéz-
kedő hatóságoknak továbbra is kér-

jük Önöktől. 

AZ  AUTÓ  NEM  BIZTONSÁGOS 
TÁROLÓESZKÖZ!

Megyénkben naponta több gépko-
csi feltörést jelentenek be a károsul-
tak. Azonban ezen bűncselekmények 
esetében szinte mindig az emberek 
könnyelműsége segíti hozzá az elkö-
vetőket a könnyű zsákmányhoz. Az 
utastérben hagyott értékek vonzzák 
a bűnözőket. A műszerfalon felejtett 
mobiltelefonra, az ülésen vagy éppen 
az ülés alatt lévő táskára a tolvajok 
gyorsan felfi gyelnek. Amennyiben 
nem találnak értéket, előfordul, hogy 
nem tulajdonítanak el semmit sem, 
azonban a rongálással járó kár és bosz-
szúság ilyenkor sem elhanyagolható. 
Kérjük, hogy -az áldozattá válás elke-
rülése érdekében - fogadják meg bűn-
megelőzési tanácsainkat!

Soha, még rövid időre se hagyják • 
személyes irataikat, bankkártyájukat, 
lakáskulcsukat, a gépjármű okmá-
nyait az autóban! 
Még üres táskát, ruhaneműt se hagy-• 
janak az utastérben! 
Ha kiszállnak a gépkocsiból, minden • 
esetben vegyék ki a GPS készüléket 

a tartójával együtt! Több esetben a 
GPS tartó szélvédőn hagyott nyoma 
miatt is törtek fel gépkocsit! Töröljék 
le a tartó helyét! 
A kivehető rádiót se felejtsék az autó-• 
ban! Amennyiben előlapja levehető, 
kiszálláskor mindig tegyék biztonsá-
gos helyre!
Ha a bevásárolt árut látható helyre tud-• 
ták csak elpakolni, ne hagyják őrizet-
lenül a gépkocsit, hiszen, aki fi gyelte 
Önöket, fel is törheti autójukat!
Mindig zárják be a jármű ajtóit, az • 
ablakokat húzzák fel, kapcsolják be 
a riasztót, még akkor is, ha csak pár 
percre szállnak ki!
Új jelenségként fi gyeltük meg, hogy • 
a tolvaj a gépkocsiba bejutva kinyitja 
a biztonságosabbnak vélt csomagtar-
tót is, és onnan tulajdonít el értéke-
ket. Ezért kérjük, hogy értéket soha 
ne hagyjanak autójukban, még a cso-
magtartóban sem!

Ne fordítsanak hátat, ha bűncselek-
ményt látnak, forduljanak bizalom-

mal a rendőrséghez!
Bűncselekmény esetén hívják az 

ingyenes 107-es, 112-es telefonszá-
mot!

KERÉKPÁROS  
KÖZLEKEDÉS 

A KRESZ már lehetővé teszi az „elő-
retolt kerékpáros felálló hely” létesí-
tését a balra kanyarodó kerékpárosok 
számára. Ezt egy kerékpárt ábrázoló 
sárga színű útburkolati jel jelzi, ahová 
csak akkor manőverezhet a kerékpáros, 
amikor a többi gépjármű számára pi-
rosat mutat a forgalomirányító fény-
jelző készülék.

Bár a KRESZ szerint a gyalog- és 
kerékpárúton a gyalogosok a kerékpá-
ros-forgalmat nem akadályozhatják, 
azért ne feledjük: ők még védteleneb-
bek, ezért rájuk a kerékpárosoknak is 
fokozottan fi gyelni kell! E két védtelen 
közlekedő réteg ütközéséből súlyos sé-
rülések keletkezhetnek, hiszen egyikü-
ket sem védi karosszéria!

Ne feledjük: elsőbbsége csak annak 
van, akinek meg is adják!

A kerékpáros most már (forgalommal 
szemben) az egyirányú utcába is behajt-
hat, de csak akkor, ha ezt a kiegészítő 
tábla jelzi és megengedi. A behajtást 
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nem ajánljuk, ha mégis elkerülhetetlen, 
ezt a lehető legkörültekintőbb óvatos-
sággal tegyük!

Ha a járművek valamely forgalmi 
okból megállnak, a kerékpáros az úttest 
szélén jobbról előre sorolhat, ha erre 
elegendő a hely, és ha az irányváltoz-
tatási szándékot jelző járműveket az 
irányváltoztatásban nem akadályoz-
zák. 

A kerékpáros bizonyos esetekben a 
tiltó jelzés ellenére is megállhat a jár-
dán, de a járda szélességének legfeljebb 
csak a felét foglalhatja el, és a gyalo-
gosok számára legalább másfél méter 
széles járdarészt kell biztosítani az el-
haladásra.

Lakott területen kívül a főútról bal-
ra bekanyarodni vagy megfordulni, 
valamint a kerékpárútról a párhuzamos 
útra balra bekanyarodni tilos (és életve-
szélyes)! Ilyenkor le kell szállni, és tol-
ni kell a kerékpárt.

Kerékpárral a megengedett legna-
gyobb sebesség 50 km/h, de csak sisa-
kot viselve, kizárólag lakott területen 
kívül és csak akkor, ha utast a kerék-
páros nem szállít (sisak nélkül 40, ke-
rékpárúton 30, gyalog- és kerékpárúton 
20 km/h).

Éjszaka és korlátozott látási viszo-
nyok között kötelező a fényvisszave-
rő mellény lakott területen kívül, de 
mi (különösen éjjel) lakott területen is 
ajánljuk. A kerékpár kötelező tartozé-
kai: a megbízható kormányberendezés, 
az első- és hátsó fék, a csengő, elöl 
fehér-, hátul sárga fényű lámpa, hátul 
piros helyzetjelző lámpa és prizma, az 
első kerékre sárga küllőprizma. Testi 
épségünk védelme érdekében ajánljuk 
továbbá a térd- és könyökvédőt, vala-
mint a sisakot.   

Főútvonalon 12 év alatti gyermek 
nem kerékpározhat!

Elengedett kézzel kerékpározni 
tilos, jogszabályba ütközik, és bírságot 
von maga után!

Ittasan kerékpározni tilos, mely 
szabálysértési bírságot von maga 
után!

BALESETMENTES 

KÖZLEKEDÉST 

KÍVÁNUNK!

LOMTALANÍTÁSI 
TÁJÉKOZTATÓ

Dávod
2010. 06. 28. - 2010. 07. 01.

A lomtalanítást Dávod község terüle-• 
tén a Felső-Bácskai Hulladékgazdál-
kodási Kft. végzi.
A lomtalanítást gyűjtőjáratszerűen • 
végzi a Kft. a mellékelt útvonalterv 
alapján.
A lomtalanítás reggel 7 órától kez-• 
dődik, és tart az aznapi útvonalterv-
ben szereplő utcák befejezéséig.
A lomtalanítás során a lomhulla-• 
dékot az ingatlan előtti közterült-
re szíveskedjenek kihelyezni, úgy, 
hogy azt a begyűjtést végző gép-
jármű meg tudja közelíteni és a 
rakodás biztonságosan, és baleset-
mentesen, kézi erővel legyen elvé-
gezhető!

A lomtalanítás során a következő 
hulladékok kerülnek begyűjtésre:

Nagy térfogatú lomhulladékok (szek-• 
rény, ágy...),
Fém-, fa-, papír-, műanyaghulladé-• 
kok,
Zöldhulladékok (biológiailag lebom-• 
ló hulladékok).

A lomtalanítás során a hulladékokat 
a következőképpen kérjük kihelyezni:

A kis térfogatú hulladékokat zsákban • 
összekötözve,
A növényi eredetű hulladékokat ösz-• 
szekötve.

Veszélyes hulladékok: elemek, 
akkumulátorok, festékek, lakkok, 
ragasztók, oldószerek, savak, lú-
gok, növényvédő szerek, veszélyes 
anyagokkal szennyezett csomagolási 
hulladékok és minden egyéb veszé-
lyes hulladéknak minősülő anyagok, 
háztartási-, információs-, távközlési-, 
szórakoztató elektronikai hulladé-
kok, gumiabroncsok nem kerülnek 
elszállításra!

Kérjük a zsákok megtöltésénél szí-
veskedjenek odafi gyelni arra, hogy a 
zsákok kézi erővel mozgathatóak le-
gyenek!

Az egyéb módon kihelyezett hulla-
dékok nem kerülnek elszállításra!

Tisztelettel tájékoztatjuk az ingatlan 
tulajdonosokat, hogy a 2010. évben le-
hetőség nyílik arra, hogy lakóingatla-
nonként 750 kg/év veszélyes hulladék-
nak nem minősülő hulladékot a Vaskúti 
Regionális Hulladéklerakóra (6521 Vas-
kút, Külterület 0551. hrsz.) ellenszol-
gáltatás nélkül (azaz ingyenesen) saját 
járművel kiszállíthatnak lakcímigazoló 
kártya felmutatása ellenében.

2010. Június 28. Hétfő:
PÜSPÖKPUSZTA EGÉSZ TE-• 
RÜLETE
FÜRST SÁNDOR U. • 
DÓZSA GYÖRGY U.• 
BÉKE U.• 
KÍGYÓ U.• 
DAMJANICH U.• 
HALÁSZ U.• 
WESSELÉNYI U.• 
TOLBUCHIN U.• 
JÓZSEF ATTILA U.• 
ADY ENDRE U.• 

2010. Június 29. Kedd:
MIKSZÁTH KÁLMÁN U.• 
M• UNKÁCSY MIHÁLY U.
BARTÓK BÉLA U.• 
JELKY ANDRÁS U.• 
LENIN U.• 
KLAPKA U.• 
EPRESKERT U.• 
HUNYADI U. • 
TEMETŐ U.• 

2010. Június 30. Szerda:
ZRÍNYI MIKLÓS U.• 
BOCSKAI U.• 
PETŐFI SÁNDOR U.• 
ÁRPÁD U.• 
JÓKAI U.• 
KOSSUTH LAJOS U.• 
TÁNCSICS MIHÁLY U.• 
KÖLCSEY FERENC U.• 

2010. Július 1. Csütörtök:
HÁMÁN KATÓ U.• 
ALKOTMÁNY U.• 
SZABADSÁG U.• 
BEM JÓZSEF U.• 
ZOMBORI U.• 
ARANY JÁNOS U.• 
LISZT FERENC U.• 
VASÚT SOR• 
VÖRÖSMARTY U.• 
KISS U.• 
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ANYÁK  NAPJA  A  
SEGÍTÜNK  KLUBBAN

A Segítünk Klub 2010. április 28-
án tartotta Anyák napi ünnepségét. 
Az előző évekhez hasonlóan műsor-
ral kedveskedtünk a klub tagjainak és 
meghívott vendégeinek. A műsor ele-

jén a Stúdió 2000 Tánc Sport Egyesü-
let táncosai léptek fel. A folytatásban 
versek, énekek és zeneszámok váltot-
ták egymást. Varga Mihályné vezeté-
sével a Vadvirág Kórus dalcsokrokat 

adott elő. Külön örömünkre szolgál, 
hogy Bíró Márti szólóénekkel és 
Szabóné Túri Ildikó kislányával, Sza-
bó Nellivel közösen szórakoztatták a 
megjelenteket. Köszönjük, hogy kí-
vülállóként ők is segítették műsorun-
kat. Bízunk benne, hogy a jelenlévők 
számára emlékezetessé tudtuk tenni 
ezt a szép ünnepet.

A klub vezetősége nevében: Horváth 
Anna

SZÍNJÁTSZÓINK  GYULÁN

Színjátszóink május 14-én részt vet-
tek a XIX. Weöres Sándor Gyermek-
színjátszó Találkozó Dél- kelet-magyar-
országi döntőjén. A rendezvénynek a 
Gyulai Művelődési Ház adott helyet.
A Dávodinál lényegesen nagyobb szín-
pad látványától a gyerekek egy kicsit 
meglepődtek, de remekül megoldották a 

helyzetet, és mosolyt csaltak játékukkal 
a zsűri arcára.

A fellépés után megnéztük a Gyulai 
várat, majd fagyizni mentünk a Száz-
éves Cukrászdába. Szeretnénk köszö-
netet mondani Dávod község önkor-
mányzatának, akik fi nanszírozták az 
utazásunkat. Segítségüknek köszönhe-
tően sok-sok élménnyel gazdagodtak 
tanulóink. 

Az ő gondolataikat idézem:
R. E. : Gyulán egy extrém napom volt.
Sz. N. : Nagyon érdekes és fenomenális 
volt.
K. F. : Nagyon érdekes és kalandos nap 
volt.
K. R. : Örültem, hogy ott voltunk, és re-
mélem tovább is jutunk!
G. Sz. : Iszonyat jó nap volt, és remé-
lem, hogy még sok ilyen közös pillana-
tunk lesz!
Sz. N. : Ezeket a pillanatokat és ízeket 
soha nem felejtjük el.

HÁZUNKTÁJA
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P. E. : Ezt a csodálatos napot a szívünk-
be zártuk.
M. K. : Gyula egy király hely.
G. J. : Ez nagyon jó kirándulás volt, 
mert sokat viccelődtünk.
V. N. : A buszon csak nevettünk.
V. K. : A középkori hangulat megihle-
tett.
P. A. : Sosem felejtem el, milyen volt a 
Gyulai vár faláról a kilátás.
H. M. : A várban nagyon tetszett a lo-
vagterem.

M. Gy. : Nagyon tetszettek a régi fegy-
verek a várban, mindig is érdekelt ez 
engem. 
Z. B. : Gyulára legközelebb is elme-
gyünk.

Sajnos az idei évben nem jutottunk 
tovább a gálaműsorra, reméljük a kö-
vetkező évben nagyobb sikerrel járunk! 

Horkics Erika

„ÉP  TESTBEN  ÉP  LÉLEK” 
- EGÉSZSÉGNEVELÉSI  

PROJEKTHÉT  AZ  
ÓVODÁBAN

„Ép testben ép lélek” Egészségneve-
lési projekthét

2010. május 10-14 között a Forrás 
Általános Iskola, Óvoda és Könyvtár 

„Ép testben – ép lélek” elnevezésű hetet 
tartott. 

A rendezvény célja: az óvodás korú 
gyermekek érdeklődésének felkeltése 
az egészségük megőrzésére. Figyelmük 
ráirányítása egészségi állapotuk javítá-
sára, egészségi állapotuk romlásának 
megelőzésére. Olyan kompetenciák, 
viselkedésbeli megnyilvánulások fej-
lesztése tapasztalati úton, amelyek hoz-
zájárulhatnak a jövőben az egészséges 
életvitelük alakulásához. 

Május 10-én hétfőn az Igazgatónő ün-
nepélyesen megnyitotta a témahetet, ezt 
követően minden reggel zenés tornával 
kezdtük a napot. A nagycsoportosok év-
szakemberkéket készítettek, utána cso-
portban dolgozva felöltöztették őket. 
Az egészségházba ellátogatva a doktor-
nő és a védőnő tartott előadást, melynek 
során a helyes fogápolás szabályait sa-
játíthatták el. Szülői segítséggel magvas 
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kenyér sütésére is sor került. A behozott 
gyümölcsökből turmixot készítettek, 
amit jóízűen el is fogyasztottak. Veron-
ka óvó néni bábjátékával a levegő és a 
víz szennyeződésére hívta fel a gyere-
kek fi gyelmét. Pénteken gyalogtúra al-
kalmával pónilovak simogatásán vettek 
részt, amely óriási élmény volt az óvo-
dások számára.

DIÁKSPORT  
SIKEREK

A 2010 tavaszán megrendezett diák-
olimpia atlétika körzeti versenyein, a 
dávodi Forrás Általános Iskola tanulói is 
sikeresen szerepeltek .

Tanulóink a  Kis Iskolák Sportverse-
nyén, valamint az Atlétika Többpróba  
Bajnokságokon mérték össze erejüket 
korcsoportonként.

A felkészülést a rossz időjárás megne-
hezítette, de ennek ellenére sikeresen ver-
senyeztek a gyerekek.

Voltak, akik csak kicsivel maradtak le 
a dobogóról és voltak, akik első, második 

és harmadik helyezést szereztek. Büszkék 
vagyunk rájuk!

A csapatversenyben első helyezettje-
ink, valamint az egyéni első három he-
lyen végzett versenyzőink továbbjutottak 
a megyei döntőbe, melyet Baján és Kecs-
keméten  rendeznek versenytől függően.

ÉRMES  HELYEZÉSEINK:

1. Körzeti atlétika többpróba bajnokság 
(3-4-5 tusa), Baja:

Lányok:
I. korcsoport: 2. helyezés, a csapat tag-
jai: Hetyei Viktória, Szántosi Lilla, Gál 
Ninett, Sándor Virág, Major Ingrid, 
Gyuricza Szilvia

SPORTOLDAL
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IV. korcsoport: 3. helyezés, a csapat tagjai: 
Kocsis Tünde, Németh Emőke, Kiss Tí-
mea, Luncz Tímea, Biczó Anikó
A II. és a III. korcsoport 4. helyezést 
ért el.

Fiúk:
I. korcsoport: 3. helyezés, a csapat tag-
jai: Takó Lázár, Bátyity Patrik, Lovász  
Gábor, Grézló Dániel, Storch Balázs, 
Szentesi Viktor
A II.-III.-IV. korcsoportban 4. helye-
zést értek el.

Egyéniben kiemelkedően szerepelt: Gál 
Ninett (3. hely), Takó Lázár (2. hely), 
Salgó Zoltán (1. hely), Luncz Tímea 
(3. hely), Kárpáti Anita(3. hely)

2. Kis iskolák körzeti 
atlétika versenye, Baja:

Lányok:
Csapat: 1. helyezés,a csapat tagjai: 
Farkas Szimonetta, Lovász Dorina, 
Kárpáti Anita, Szilágyi Nikolett, Luncz 
Tímea, Kiss Tímea
Svédváltó csapat: 1. helyezés, a csa-
pat tagjai: Farkas Szimonetta, Gál 
Szimonetta, Luncz Tímea, Kiss Tímea
Egyéni 600 m: Keresztes Réka (2. hely)
Egyéni 800 m: Kocsis Tünde (2. hely)

Fiúk:
Csapat: 2. helyezés, a csapat tagjai: 
Fábián Ákos, Szabó Balázs, Farkas 
István, Grézló József, Salgó Zoltán, 
Kotek Tamás
Svédváltó csapat: Fábián Ákos, Farkas 
István, Kotek Tamás, Salgó Zoltán
Egyéni 600 m: Grézló József (2. hely), 
Salgó Dávid (3. hely)
Köszönet a szülőknek, akik segítet-

tek a versenyre való beutaztatásban és 
a versenyen!

Gratulálunk!
Némethné Nagy Gabriella

LENDÜLETBEN  A  
KÉZILABDA  CSAPAT...

A 2009-2010. évi bajnokság tavaszi 
fordulói április 11-én kezdődtek.

A csapat tavaszi eredményei:

Április 11. Kunszentmiklós-Dávod 27:22
Az eddig veretlen és bajnokesélyes hazai-
ak biztosan győztek.

Április 17. Dávod-Kiskunfélegyháza
23:18

Nagyon kellett a két pont! Itt kezdődött a 
jó sorozat.

Április 24. Bácsalmás-Dávod 16:22
A vártnál könnyebben győztünk a végére 
elfáradt hazaiak ellen.

Május 1. Dávod-Tiszakécske 39:10
A fi atal vendégek ellen gólzáporos győ-
zelmet arattunk.

Május 9. MISTRAL-Dávod 21-30

Legutóbb 2003-ban tudott Kecskeméten 
győzni a csapat. Most gyors indításokkal, 
lerohanásokkal értük el góljaink zömét. A 
jó védekezés és kapusaink teljesítménye 
is hozzájárult a két pont megszerzéséhez.

Május 15. Dávod-Kiskunhalas
A rossz időjárás miatt a szabadtéri mér-
kőzések elmaradtak. Ez nem jött jól 
Dávodnak. Reméljük, hogy ez a kihagyás 
nem töri meg a csapat lendületét és ered-
ményességét.

További mérkőzéseink:
Május 22. Soltvadkert-Dávod 18 óra 30 perc
Május 29. Dávod-Kiskunhalas 15 óra
Június 5. Dávod-Csávoly 17 óra
 

HAJRÁ  DÁVOD !

Zórity Mátyás

LABDARÚGÁS!
2010. tavaszi eredmények, és a tabella 

jelenlegi állása:

Dávod-Dunaszentbenedek  elmaradt
Dávod- Vaskút 2:1
Dunapataj- Dávod 1:2
Dávod- Rém 7:1
Miske-Dávod 1:1
Dávod-Bácsborsód 1:0
Borota-Dávod 1:2
Dávod-Gara elmaradt
Géderlak-Dávod 3:0
Dávod-Kisszállás 1:0
Kunbaja-Dávod 0:2

A csapatunk jelenleg a harmadik he-
lyen áll, viszont, két nagyon fontos, elma-
radt mérkőzésünk még hátra van.

                                                mérk. gy.  d.  v.    pont   gólarány      gólk.             
1. Bácsborsódi SK. 26 22 2  2 68     116 - 24    92 
2. Uszódi KSE. 26 19 1  6 58 83 - 29    54 
3. Dávod SC. 24 18 2  4 56 58 - 26    32 
4. Kunbajai SE. 26 17 3  6 54 68 - 38    30 
5. Garai KSE. 24 17 2  5 53     112 - 36    76 
6. Miskei Amatör LC. 25 15 4  6 49 98 - 37    61 
7. Géderlaki KSE. 26 14 3  9 45 98 - 40    58 
8. Kisszállás Községi SE. 26 11 3 12 36 40 - 43    -3 
9. Vaskúti Bácska SE. 26 10 3 13 33 62 - 75   -13 

  10. Bátyai SE. 26  9 4 13 31 51 - 61   -10 
  11. Dunaszentbenedeki KSE. 25  9 4 12 31 46 - 65   -19 
  12. Borotai SE. 26  9 1 16 28 57 - 86   -29 
  13. Dunapataji KSE. 26  9 1 16 28 40 - 87   -47 
  14. Fokt�i KSE. 26  3 5 18 14 38 - 92   -54 
  15. Tataházi Pet�fi TSZ. SK. 26  2 3 21  9 23 - 113   -90 
  16. Rémi Szabadid� SE. 26  0 1 25  1 19 - 157 -138 

A labdarúgó bajnokság állása a XXVI. forduló után



14 Dávodi élet

SIKERES  HORGÁSZVERSENY 
DÁVODON !!!!

2010. 04. 24-én a Sporthorgász Egye-
sületek Bács-Kiskun Megyei Szövetsé-
ge horgászversenyt szervezett Dávodon, 
melynek megrendezését a Dávodi Petőfi  
Sporthorgász Egyesületre bízta. 

A megyéből 27 csapat nevezett a ver-
senyre, mely meleg reggelivel kezdődött. 

A csapatokat Hirtenberg János Sán-
dor polgármester, Nagy József megyei 
horgászelnök, Mojzes Ferenc a Dávodi 
Petőfi  Sporthorgász egyesület elnöke és 
a megye versenyfelelőse, Várszegi József 
köszöntötte. 

A horgászhelyek kisorsolása egyedi 
módon történt. A pálinkás pohár aljára fel-
írt sorszám csak a tartalma elfogyasztása 
után vált láthatóvá. 

A reggeli után (egy pár frissen sütött 
kolbász ) a csapatok megláthatták egye-
sületünk büszkeségét a KLÁGYA I. víz-
területet. 

A verseny idejére az időjárás felelős 
szép időt biztosított a csapatoknak, így a 
szép idő, a jó hangulat és nem utolsósor-
ban a kifogott hal mennyisége megnyug-
vást jelentett a rendezésben résztvevő ve-
zetőségi és egyesületi tagoknak. 

A horgászverseny helyezettjei: 
1. Kecel HE. 26.020 gr. 
2. Nemesnádudvar HE. 17.160 gr 
3. Bátya HE. 13.290 gr. 

A 27 csapat összesen 151 kg halat fo-
gott ki a Klágyából. Érdemes megjegyez-
ni, hogy az első helyezett 18 db pontyot 
fogott. 

A verseny zárásaként, az eredményhir-
detést követően, ebéd várta a csapatokat, 
mely családias hangulatban zajlott le. 

Köszönjük a Bácshosz vezetőinek, 
hogy döntésükkel biztosították részünkre 
a verseny megrendezését és ezzel elősegí-
tették a vizünk, a Klágya I. bemutatását a 
megye horgászegyesületeinek. 

Köszönet jár a verseny szponzorai-
nak, így Hirtenberg János Sándor pol-
gármesternek, Bőthe Bélának a dávodi 
Augusztus 20 Zrt. vezetőjének,  továbbá 
Agatits István és Szántosi Tibor horgá-
szoknak. 

Természetesen köszönjük a verseny 
megszervezésében és lebonyolításában 
résztvevő valamennyi horgásznak és ve-
zetőségi tagnak az önzetlen segítségét is. 

Vezetőség

Tisztelt Vezetőség 
és kedves Horgásztársaim ! 

Szeretném megosztani Önökkel/vele-
tek egy nem mindennapi fogásomat! 

2010. május 8-án hajnalban fenekező 
felszerelésemre „füstölős” kapással je-
lentkezett ez az ős állat! 

Az erőteljes kirohanásokból arra gon-
doltam, hogy jókora amurral van dolgom, 
de mikor kb. 10 perc eltelte után felbuk-
kant, megdöbbentem álltam a látványtól 
és remegni kezdtem az izgalomtól! 

Ezt követően már nagyon óvatos pár 
perc következett, és „Ő” megadta magát. 
Óvatosan szákba helyeztem (kb. egy órá-
ra) és vártam a haverokat, akik már úton 
voltak a szemközti stégre horgászni. Te-
lefonáltam nekik, hogy mérleget és fény-
képezőgépet is hozzanak. A mérések és a 
több oldalról való megörökítését követő-
en egy nagy puszival búcsúzva gyorsan 
visszaengedtem a vízbe! 

A méretei a következők voltak: 20,12 
kg-os 93 cm-es tő ponty. 

Remélem a jövőben is sikerül még 
megküzdenünk egymással! 

Üdvözlettel: Sebestyén Zoltán 

Gratulálunk Sebestyén 
horgásztársnak a szép fogásért !!! 

Ahogy országosan is, úgy egyre inkább 
nálunk is elterjedt a nagy halak esetében a 

fogd meg, fényképezd le és engedd visz-
sza! Köszönet jár érte Sebestyén Zoltán-
nak és a többi horgásztársnak, aki hason-
lóan gondolkodik, és ugyanezt a szemlé-
letet vallja. 

További sok sikert és szép fogásokat 
kívánunk. 

Vezetőség

A Dávodi Gyógy- 
és Strandfürdő rendezvényei: 

2010. július 25. vasárnap : POGÁCSA-
FESZTIVÁL 
2010. augusztus 15. vasárnap: STRAND-
FESZTIVÁL 
(Részletesebb tájékoztató a plakátokon.)

Püspökpusztai Csárda rendezvényei: 
2010. június 11 – 2010. július 11. : A 

Csárda belső teraszán beüzemelésre kerül 
egy kivetítő (projektor) a 2010. évi lab-
darúgó - világbajnokság időtartamára, az 
esti, 20.30-kor kezdődő meccsek idejére.

2010. július 17-én, szombaton 20.00 
órai kezdettel, a Fantasy zenekar közre-
működésével utcabált szervezünk a Csár-
da előtti téren.

Még szervezés alatt áll a dj. verseny, 
amely előreláthatólag 2010.  július 30-án 
12 órai kezdettel kerül megrendezésre. A 
verseny keretében több dj. részvételével 
progressive party-t is szervezünk. A ren-
dezvény helyszíne a Püspökpusztai Csár-
da, valamint a mellette fekvő telek.

Szeretettel várunk Mindenkit a rendez-
vényeinkre! 

Tisztelettel: Galló János

BOSSZANTÓ NAPOK!: 
2010. JÚNIUS 19-20.

Ismét megrendezzük a Bosszantó Napo-
kat. Igyekszünk hangulatos és szórakoztató 
két napot varázsolni Dávodra. Szeretnénk 
elérni, hogy mindenki találjon magának 
olyan programot, amit szívesen megtekin-
tene, és esetleg azon részt is venne. 

Főbb programok: Kispályás foci, zenés 
mulatság, nagypályás foci.

A fentieken túl még sok egyéb prog-
rammal várunk minden érdeklődőt.
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