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Dombegyházon nincs lehetetlen

Ajánló
Önre gondolok
– Ezzel a címmel osztja meg
érzéseit dr. Varga Lajos a domegyháziakról.
2. old.
Egy tragikus centenáriumra
– Az I. világháború lezárásaként született Trianoni
Békeszerződés
sorsdöntő
volt Dombegyház és minden
lakója számára. Az évfordulóra emlékeztünk.
4. old.
Ünnepek a Balsarátiban
– A tanév végével több jelentős esemény is történt az
iskolában.
5. old.
Fordulatokban gazdag holtszezon
– Új vezetés és új tagok – így
kezdődik az új szezon a megye II.-ben.
7. old.
XII. Halmok Közi Sokadalom
– A kétnapos rendezvény
részletes programját lapunk
8. oldalán olvashatják.
8. old.

Dombegyház fejlődése szemmel látható. Ez az a dél-békési
település, amely nem elégedett
meg a rendelkezésre álló lehe-

tőségekkel, de akár kormányzati szintig eljutva, újakat is
teremtett magának. Dr. Varga
Lajos polgármestert az elmúlt

négy év eredményeiről kérdeztük.
– Milyen tervekkel kezdte meg
a munkát 2010-ben, amikor
újra polgármesternek választották a dombegyházaik?
– A ciklus-program összeállításánál – sok egyéb mellet – a
legfontosabb az önkormányzat
és az önkormányzati intézmények működésének megőrzése volt a célom. Látszólag ez
kevésnek tűnhet, de ha emlékezünk a közelmúlt éveire,
sajnos volt rá példa tágabb környezetünkben, hogy hónapos
csúszással kapták meg fizetésüket a foglalkoztatottak, vagy
» Folytatás a 3. oldalon

Civil eredmények a közösségért
A programokat a Békés Megyei Népművészeti Egyesület
és a Csabagyöngye Kulturális
Központ biztosította. Sajnos az
időjárás nem kedvezett a rendezvénynek, de a nagyteremben is megtartottuk a gyerekek
és szülők legnagyobb megelégedésére. Az önkormányzat
felajánlásából lekváros kiflivel
vendégeltük meg a gyerekeket és felnőtteket. Köszönjük
a támogatást és a segítő kezek
munkáját, bízva abban, hogy ez
a kellemes nap ezután hagyománnyá válik!
Július 12-én második alkalommal megrendezésre került

a jótékonysági estünk, ahol a
vöröskeresztes önkéntes aszszonyokból és az egyesület pár
tagjából létrejött Bájos Banyák
csoport táncokkal szórakoztatta

a vendégeket. A műsorszámok
után a jó hangulatot a Molnár
Band zenekar biztosította. Nem
maradt étlen-szomjan senki sem, mivel a» Folytatás
rendezvényen
a 6. oldalon

Kedves Dombegyháziak!
Már csak néhány nap, és szeptember 5-én és 6-án közösen ünnepelhetünk a Halmok Közi Sokadalom idei
rendezvényén. Ahogy az már lenni szokott színes kavalkáddal készültünk, hogy minden érdeklődő megtalálja a
kedvére való programot, legyen az sport, tánc, zene, hagyományőrzés vagy utcabál.
Bízom benne, hogy minél többen – dombegyháziak és elszármazottak – velünk tartanak közösségünk egyik
legnagyobb ünnepén. Találkozzunk szeptember első hétvégéjén a XII. Halmok Közi Sokadalmon!
Dr. Varga Lajos polgármester
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Önre gondolok
Épp Önre gondolok, miközben olvassa soraim. Meglepődött. Én is így lennék ezzel. „Mi lehet az, amivel rám
gondolt?”– fut tovább szeme
a sorokon. Látom, ahogy leült
egy pillanatra, lap fölé hajol.
Furcsa érdeklődés érzése járja át. Lehet, hogy nem sokára
bele kell tenni a levesbe még
egy kevés sót. Megízleli. „Az
ember sósabban szereti, a gyerek meg azt mondja rá, hogy
elsóztam.” Lerakja a lapot,
tesz egy csipetnyi ételízesítőt
a gőzölgő leveshez. Kanalat
vesz kezébe, megízleli az ételt.
„Hmm, jó lesz!” Az illatával,
kóstolással „eltelik”. Nyikordul a kisajtó. „A fene’ ebbe
a biciklibe, kétszer ledobta a
láncot az úton, kiveszek egy
szemet belőle! Hazajött már
a gyerek, mit olvasol?” – kérdezi férje. „Azt írja a dombegyházi újságban, hogy rám
gondol most, majdnem elsóztam a levest. Gyere, kész
az ebéd. Egyél!”. Felszisszent,
miközben kezet mosott. Nem
véletlenül, hisz kirepedt tenyerén, ujjain a bőr a munkában.
Éjszakára feltétlenül kenje be
valamilyen kézkenőccsel, bár
a bicikli lánc szerelése előtt is
jót tenne.
Igen, Önre gondolok most,
nem rég’ ért haza. Vigyázzon
magára, mert a „főre” szüksége van a családnak. Tegnap
este elmaradt a látogatás szülői
háznál. Kinéz, de hányszor az
utcai ablakon. „Biztos sok dolguk volt tegnap, majdcsak jön
ma este valamelyik, hozzám.
Adtam enni, inni a tyúkoknak.
Még jó, hogy a tévében beszél-

nek, amíg élt az ember, együtt
néztük az Izaurát.” Irgalmatlan
nehezen telik az idő egyedül.
Főként este. Felveszi szemüvegét. Olvasni kezd.
Épp Önre gondolok. Látom
imára kulcsolt kezeit. Hány
ezerszer tette velük tisztába az
apróságait! Érzi? Jobb kézfején
alig észlelhető, lágy simítás. Én
voltam az. Kép mellett a falon
ott a feszület. Együtt imádkozzuk a „Mi Atyánkat”. Ott van
még a szög a kapu oszlopán,
belül. Azon függött a kulcs.
Bementem. Kisszékre készítve kinyitott üres füzet, tollal.
Munkám végeztével beleírtam egy vicceset. Ma is tudom
minden sorát. Látod Drága
Barátom, itt állok a teraszon,
s a csillagos égbolton megtaláltalak. Látom mosolyod. A
„druszáknál” így van és marad
ez. Örökre.
Épp Önre gondoltam. Az
jutott eszembe, amit vagy
húsz éve mondtam: „Először
gyógyítsunk!” Ugye ismerős
még e mondat? Megvan még

a „hatlövetű”? Jól meglepődött
a kollégád rajta, hogy Ő csak
„kétlövetűt” kapott. Utána
együtt nevettünk, mint most
is, mindhárman.
Épp Önre gondoltam. A
hivatalban is beszéltünk róla,
hogy 1985-ben nem tudtam,
hogy ki, vagy mi is az a „Nótás”, de megismertem, máig
megjegyeztem nevét.
Rád gondolok kedves ifjú
Barátom. Iskola karácsonyán
kivettél két szaloncukrot a
csomagodból. „Egyik a tied,
másik az enyém, tegyük el barátságunk jeléül!” – mondtad.
Utána nyíltak osztálytársaid
csomagjai is. Őrizem a szaloncukrokat, ahogy a Barátokat
kell vigyázni! Érzem most is
a selyem tapintását. Székelyudvarhely, Csíkszereda emberei küldték Veled, Barátom
a gyönyörű, hímzett Székely
Zászlót. Kabátod alatt, szíved
fölött hoztad! Könnyes volt
szemünk, miként most is az.
Ezernyi gondolat elevenedik
meg bennem.

Igaz, „Aljegyző Úr”, hogy a
gyalult deszka festéséhez Ön
ért a legjobban? Bizony így
van, láttam, de munkatársai is
igazolják ezt. „Kezeik kincsei,
örökségünk”– mondtam szakkörük díjátadásán. Csodálatos
lett Dombegyház címerének
hímzése is. Ékszer!
Ugye-ugye, hogy valósan
gondolok most Önökre, mikor olvassák soraim? Tanár
Úr, csodálatomat váltotta ki a
gemenci kisvasúton sokoldalúságával! „Nem kell nekem
még, hála Istennek szemüveg!”
– mondta a kilencvenedik
születésnapján, amint hangosan olvasta az Emléklapra írt
Dsida idézetet. Fogtuk egymás
kezét. Nyújtom kezem. Fogadja. „Ne haragudj, hogy ilyen
későn zavarlak!” – mondtam.
„Semmi gond, épp most szárítottam meg hajam.” – válaszoltad. Azóta is mosolygunk, ha
hajszárítás kerül szóba.
„Megmarad? – kérdezte vasárnap este kilenc körül. „Zsuzsa szerdán délelőtt, tíz órakor
talpra áll.” Szerdán, tíz után öt
perccel megcsörrent telefon:
„Honnan tudta?”. Szép volt
mindhárom rúgott gól! Önre
gondolok most.
Önökért „dolgozik” gondolatom, a „hivatalos”, de emberi. Tíz kötet kellene, hogy
beleférjenek, mindannyian,
ráismerhetően! Önökre, kik
Dombegyház minden házában élnek! Most megtettem,
mit eddig nem: leírtam egy
apró részletét.
Küldöm gondolatom.
Szeretettel! Dr. Varga Lajos
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Dombegyházon nincs lehetetlen
» Folytatás az 1. oldalról

– Az elmúlt 4 évben mi volt a
legnagyobb eredmény a közösség
szempontjából?
– Abban látom a legnagyobb
eredményt, amelyet az itt élő,
vagy innen elszármazott emberek fogalmaztak meg: „Ha
azt mondom Dombegyházról
jöttem, dombegyházi vagyok,
már nem kérdezik, hogy az hol,
merre van, hanem azt válaszolják: az nagyon szép és fejlődő
település.”
Rendkívül fontos, hogy a
helyi „civil” mozgalom egyre
aktívabban vesz részt – önként
– a település életében, „közösséggé” alakítva, gazdagítva azt!
Sikeresen megvalósított pályázatoknak bőségében teltek
az évek. Néhány ezek közül:
megújult a Művelődési Ház és
Könyvtár (52 millió Ft), elkészült az új játszótér és a településközpont is szebb lett (20
millió Ft), iskolánk, óvodánk
„referencia-intézmény” (ez az
itt végzett szakmai munka kitüntető, pályázati elismerése,
rangot jelent) előminősítéssel
rendelkezik, új eszközbeszerzések (pl. teherautó, traktorok,
különböző munkagépek, stb.
beszerzése, mintegy 84 millió
Ft értékben). Pályázatokkal jelentős anyagi forrást nyertünk
értékteremtő – eredményeiben
látható – közfoglalkoztatási
munkákra, de közel 150 fő különböző, helyi képzésen vett
részt ennek keretében, igazodva
a munkahelyek teremtéséhez
(most is OKJ képzés van folyamatban a településen).
– A legnagyobb eredmény,
2013 decemberében átadott
Dombegyház – Kisvarjas ösz-

szekötő út és ehhez kapcsolódva négy belterületi utca
(Aradi, Kossuth, Béke, Sugár)
körforgalmi csomóponttal. Ez
EU forrásból valósult meg a
HURO pályázati program keretében. 2014. július 24-én Bukarestben a két kormány aláírta
azt a „Keretegyezményt”, mely
tartalmazza a Dombegyház –
Kisvarjas közötti – minimális
infrastruktúrájú (un. konténer jellegű épület) – ideiglenes
határátkelő létesítését. E ponton való határnyitás nemcsak
Dombegyházi jelentőséggel bír,
hanem úgy a helyi, mint a térségi lakosság életkörülményeire
rendkívül pozitív hatást gyakorol, megjegyzendő, hogy az ún.
„Dinnyés út” kiindulási szakasza, mindkét nyomvonalon!
– Jelenleg van kivitelezési
szakaszban öt közintézmény
felújítása: iskola új és régi épületei, Egészségház, Gondozási
Központ, Polgármesteri Hivatal. Megtérülő energetikai
beruházást takar (teljes fűtés-rendszer csere, épületszigetelés, új homlokzat kialakítás),
de kap Dombegyház öt szép
középületet, szolgálva a lakosságot. Minden pályázatunkat
sikerült 100%-os támogatásból
finanszírozni (ahol önerőre volt
szükség, azt ún. „EU önerőalap”
pályázatával valósítottuk meg).
Kevés lenne a lap mindent leírni az elmúlt négy évből, egyet
viszont – ami szintén sokaknak fontos volt, mint ahogyan
nekem is – megemlítek: 2013
novemberében a MR Kossuth
adóján csendült fel harangjaink gyönyörű hangja, adva a
Világnak a „Déli harangszót”!

Messze szólt, könnyes szemmel
hallgattuk!
– Hogy látja, jelentett-e előnyt
Dombegyháznak, hogy egészen
a kormányzati szintig olyan
döntéshozókkal
dolgozhattak
együtt, akikkel azonos nézeteket
vall?
– 2006-ban, Kistérségi Tanács ülésén találkoztam először
Simonka György barátommal,
ott úgy alakította a véletlen,
hogy négy évig egymás mellett ültünk, polgármesterként.
Megbeszéltük
településeink
helyzetét, megoldandó feladatait. Később (2008-tól) már
nemcsak e fórumon, hanem
személyes megbeszélésekre is
összeültünk, térségi feladatokra is kiterjesztve azt. Országygyűlési képviselővé választása
óta is rendkívül konstruktív a
napi kapcsolatunk. Sok a munkája. Amit tudok, intézem.
Ha elakadok a megoldásban,
egyeztetünk telefonon, e-mailben vagy személyesen. Ez a
jó munkakapcsolat és barátság
Dombegyház javát szolgálta és
szolgálja. Ha úgy kívánja a jogos érdek, akkor a bürokráciát
is sikerül leküzdeni (útépítésnél
is számos példa volt rá). Lobbi-tevékenysége
egyedülálló
módon sikeres. Amit tudok,
úgy segítem munkáját (kistérség előző ciklusra visszamutató
elmaradásánál erre is volt példa). Munkában egyikünk sem
„beszédes”, a település számára
előny, ha kormányzati „ajtó nyílik”, amennyiben e szinten kell
eljárni! Dolgozunk. Együtt. A

kapcsolati „tőke” nem elvtelen
öncél, hanem a települési érdekérvényesítés eszköze országygyűlési képviselővel, kormánytaggal, vagy EP képviselővel.
– Milyen tervei vannak a település jövőjére nézve?
– Három fő dologban összegzem: folytatni Dombegyház
felelős gazdálkodását; folytatni
a munkalehetőség megteremtését az itt élők számára, már
nem
közfoglalkoztatásban
(alapjai már adottak). Továbbá
minden infrastrukturális fejlesztést elvégezni EU és állami
források felhasználásával (pl.
teljes közmű-ellátottság kiépítése). Kiemelendő, hogy az EU
2014-2020 pénzügyi ciklusa vonatkozásában az első három év
kihasználása rendkívüli fontossággal bír. Bölcs előrelátással,
sok munkával nincs „lehetetlen”!
– Mi a legfontosabb probléma
a településen, ami megoldásra
vár?
– Megoldani a jövedelmező munka lehetőségét minden
munkaképes korú ember számára, aki dolgozni akar, s tesz is
érte. Másként fogalmazva: mindenki helyben érje el önmaga,
családja számára a XXI. századhoz méltó életkörülményt,
aki itt képzeli el jövőjét. Ahogy
a slágerben van: „egyedül nem
megy”, vagy nem mindenkinek
sikerül, magában. A rombolás egyszerűbb, lehet pillanatnyi, az építés időigényesebb,
de építeni kell! Tegyünk érte!
Együtt sikerül! Kálmán-Pócsik Judit
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Egy tragikus centenáriumra
Éppen 100 évvel ezelőtt tört
ki a történelem egyik legtragikusabb háborúja, az 1. világháború. Erről szomorú centenáriumról emlékezünk meg
írásunkban.
1914. július 28., az 1. világháború kitörésének napja, a magyar történelem addigi legtragikusabb időszakának kezdete.
Könyvtárakat töltenek meg az
események értékelésével foglalkozó írások, de minden magyarnak a szűkebb pátriájában
a mai napig szintén megvan
a maga személyes történelme,
hiszen felmenőit valamiképpen
érintette a „nagy háború”. Így
vagyunk ezzel mi, dombegyháziak is, akiknek a falu központjában álló „turulos” emlékmű
nap mint nap emlékezetébe
idézi mindazt, amit a száz évvel ezelőtti eseményekről történelemből vagy egyéb forrásból
ismer.
Volt idő, amikor Mindenszentek éjszakáján égő gyertyák
özöne borította el az obeliszk

környékét, napjainkban már
egy-egy árva mécses ha világol,
jelezve, hogy nem hunyt ki még
teljesen az emlékezet és a kegyelet lángja. Az 1929-es avatáskor
hatalmas tömeg gyűlt össze itt,
köztük a teljes létszámú iskolai tanulóközösség. Őket Ketskeméty tanító úr arra nevelte,
hogy az emlékmű előtt soha ne
menjenek el tisztelgés, főhajtás
nélkül. A háborús veszteség és
az ennek nyomán bekövetkezett országcsonkítás szörnyű
traumája akkor még égő seb
volt a lelkekben. Szülők, testvérek, rokonok neveivel telt meg
a mészkőoszlop három oldala.
167 áldozat vagy ugyanennyi
hős? A két minőség szembeállításának ma már nem igen van
értelme, és méltánytalan volna
az elesettekkel szemben. Vajon
közülük hányan hittek a gyors
sikerben, hazatérésben, a Ferencz József-i naiv és felelőtlen
„mire a levelek lehullanak…”
ígéretben? Hányan dőltek be a
jól kiagyalt háborús propagan-

dának, s énekelték menetelve:
„Megállj, megállj, kutya Szerbia!” S mi történt, amikor a kegyetlen valósággal szembesültek? Azzal, amiről a résztvevő
szemtanú, a költő Gyóni Géza
így írt: „Mikor bőgni kezd a
gránát / S úgy nyög a véres föld,
mintha gyomrát vágnák, /Robbanó golyónak mikor fénye támad / S véres vize kicsap a vén
Visztulának.” Magam mindkét,
háborút megjárt nagyapámtól
s más idős emberektől számos
félelmetes történetet hallottam
kegyetlen szuronyrohamokról,
srapnelzáporról, a halálos sebesültek iszonyatos szenvedéseiről. És megérte a mérhetetlen
áldozat?
Mint tudott, községünket a
trianoni katasztrófa különösen hátrányos helyzetbe hozta,
hiszen határ menti településsé
vált, s lassú, folyamatos sorvadása a földrajzi peremhelyzet
egyértelmű következménye.
De az obeliszk tetején a turul
a kitörés irányába néz. Mar-

kolja ugyan a kardot, ám nem
vizionálunk alakja által véres
háborút, ellenkezőleg: békét,
munkát, boldogulást, együttműködést. Az Európai Unió keretei között, a regionalitásban
rejlő, kölcsönösen előnyös gazdasági és kulturális együttműködés a jövő útja józan emberi
számítás szerint. S ez az út – ma
már – a szó fizikai értelmében
G.GY.
sem rögös.

Pályázat „Kéz a kézben” Dombegyház és Orosháza testvériskolai kapcsolata a fenntartható,
környezettudatos fejlődésért
A TÁMOP 3. 3. 14. A-12/1-2013-0015-016 számú pályázat az iskolák kapcsolatfelvételét, programkínálatát bővíti, támogatja, kiemelt figyelmet fordítva a hátrányokkal küzdő tanulókra. Az együttműködő kapcsolat által a tanulók szociális
kompetenciái fejlődnek, ez remélhetőleg hozzájárul tanulmányi eredményeik és iskolai eredményességük javulásához. A
közös interakciók során csökkenhet a tanulók előítéletessége.
A projekt olyan intézményközi kapcsolat kialakítását ösztönzi, amelyek keretében lehetőség nyílik az oktatás, nevelés
különböző területein szerzett tapasztalatok és jó gyakorlatok megosztására.
A szakmai programban a 7. osztályos tanulók vesznek részt mindkét intézményből. Számukra sokszínű programelem
szerepel a pályázatban. A közösen választott, feldolgozandó téma a környezetvédelem és fenntartható fejlődés. A téma
feldolgozása érdekében délutáni foglalkozások, magyar nyelvi és matematika tantárgyi fejlesztés, előadások a választott
tématerülethez kapcsolódóan, valamint pályaorientációs tevékenység, iskolán kívüli tanulmányi, kulturális, szabadidős
programok szervezése (kerékpártúra, múzeumlátogatás, színház-és mozilátogatás) és közös találkozások, táborozások
alkalmaival valósulnak meg. A projekt időtartama egy év, 2014 második félévétől 2015. januárig tart.
Az együttes munka és a találkozások egy közös weboldalon kerülnek dokumentálásra.
A projekt befejezését követően a kialakult új kapcsolatok, barátságok, tanárok
és diákok között várhatóan fennmaradnak.
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Ünnepek a Balsarátiban
BALLAGÁS
Június 14-én a nyolcadikosok szép és megható ünnepség
keretében végleg búcsút vettek
a Balsarátitól. A nyolc éven át
kimagasló tanulmányi eredményükért díszoklevelet adott át
dr. Varga Lajos polgármester, és
könyvjutalmat Sztankovánszki
Anna intézményvezető a következő tanulóknak: András
Bálint, Gálea Patrik, Isztin Ferenc Máté, Medve Márk, Szitás
István Dániel. Minden ballagó
diákunknak kívánjuk, hogy életüket siker és szerencse kísérje,
találják meg a helyes utat, terveiket váltsák valóra, és térjenek
vissza hozzánk, ebbe a mi kis
falunkba!
LÁMPÁSOK
„A lámpás én vagyok. Világítok a sötétségben. Utat mutatok! Nálam nélkül vak a látó is.”
– írja Gárdonyi Géza a tanítóról
A lámpás című művében.
A ballagási ünnepségen nem
csak diákokat, hanem pedagógusokat is köszönthettünk. Az
Emberi Erőforrások Minisztériuma Pedagógus Szolgálati
Emlékérmet
adományozott
munkája elismeréseként Török
Adalbert tanár úr részére. Béla
bácsi éveken keresztül, idei
nyugdíjazásáig tanította ked-

venc tantárgyát, a matematikát.
Szívből gratulálunk a kitüntetéshez, jó egészséget és tartalmas nyugdíjas éveket kívánunk
neki!
A másik ünnepeltünk Bozó
Mihályné, Katika néni volt.
Tanítóként végzett hatvan éve
a Szarvasi Állami Tanítóképzőben, majd Dombegyházon
nevelt, oktatott több generációt. Ebből az alkalomból
Gyémántoklevelet vehetett át
Sztankovánszki Anna intézményvezetőtől. Katika néninek
is szeretettel gratulálunk, jó
egészséget és minden jót kívánunk!
Pedagógusnap
alkalmából
az Emberi Erőforrások Minisztériuma elismerésben részesítette dr. Iszályné Hegedűs
Anna Mária tanítónőt és Fejes
Sándorné tanárnőt, akik a jövő
nemzedékéért végzett áldozatos nevelő-oktató munkájukért
elismerő oklevelet kaptak. Az

Táborozás Bugacon

Beiskolázási
támogatás

oklevelet Varga Gusztáv KLIK
Mezőkovácsházi Tankerületének igazgatója adta át.
TANÉVZÁRÓ
Iskolánk a ballagási ünnepséggel egy időben tanévzárót
is tartott. A kimagasló tanulmányi eredményt elért tanulók
könyvjutalmat kaptak.
Kitűnő tanulóink: 1.o. Dávid
Luca, Herédi Luca, Debreczeni
Mirtill, Drágán Dóra, Erdélyi
Barnabás, Gurzó Enikő; 2.o.
Bába Kamilla, Fórizs Fruzsina
Fanni, Gyüre Szidónia, Makucza Olivér; 3.a Kovács Botond Alex, Magyar Balázs, 3.b
Denucz Katalin; 4.o. Czikkel
Lídia, Dohor Hanna Lilien,
Lengyel Péter, Rédai Diána;
5.o. Gyenes Róbert, Rusz Tibor
Tamás; 6.o. Csetvei Dániel; 7.o.
Domonkos Dorottya; 8.o. András Bálint, Gálea Patrik, Isztin
Ferenc.

Az egyik gyalogtúra során az erdőben orosz hagyatékként egy katonai bunkert, s az erdőn túl egy
hadgyakorló helyet néztek meg.
Parasztolimpia: íjászat, csizmadobó, favágó és karikás ostorcsattogtató verseny. A hazautazás előtti
utolsó nap egy erdészeti múzeumot
látogattak meg. Ezen kívül volt még
pizza- és szalonnasütés, szabadtéri
mozizás és sok-sok játék.
A tanulók és kísérőik kb. 42 km-t
túráztak a négy nap alatt. A gyerekek jól érezték magukat, s reméljük, hogy az erdészet mottója szerint „Őrzik a természet bizalmát!”
Kísérő tanárok: Fejes Sándorné
és Király Lászlóné

A dombegyházi önkormányzat az eddigi évekhez hasonlóan, idén is támogatja a település
diákjait az általános iskola alsó
tagozatától az egyetemig. A településen minden helyi diák
jogosult a 3000 forintos tankönyvtámogatásra.
– A tankönyv vásárlására járó
támogatást 2007 óta vehetik
igénybe a helyi diákok. Mindenkinek jár, az ország bármely
területén tanul is, kivéve a Bursa
Hungarica ösztöndíjban, illetve
a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülőket.
A támogatás igényléséhez szükséges az iskolalátogatási igazolás, a dombegyházi lakcímet
igazoló irat, illetve a tankönyvvásárlásnál kapott nyilatkozat
– tájékoztatott dr. Varga Lajos
Dombegyház polgármestere.

Az oldal összeállításában
közreműködött
Sztankovánszki Anna
intézményvezető

Hol volt, hol nem volt,
volt egyszer egy szegénylegény.
A szegénylegény elindult világgá.
Ment, mendegélt, több napon
keresztül. Egyszer azonban elfogyott a tarisznyába csomagolt
elemózsia. A szegénylegény úgy
határozott, hogy betér a legközelebbi faluba…

2014. július 2-6. között iskolánk
24 tanulója Bugacon, a Csemete
Oktatóközpontban táborozott a
testvériskola tanulóival együtt.
Ízelítő a programokból. Az első
éjszaka a pusztán gyalogolva, a
sötétben kiállták a bátorságpróbát,
közben a csillagok állásából tanultak tájékozódni, az erdő hangjait
próbálták meghallani. Gyalogtúrák
Bugac pusztán, melyeken különféle
növényekkel, állatokkal, bogarakkal ismerkedtek. Pihenésképpen
„métát” játszottak és számháborúztak. Részt vettek egy lovasbemutatón. Megnézték az ősborókás
maradványait, mely sajnos leégett,
és megtudták, hogy ezen a helyen
katonai gyakorlatokat is tartottak.
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Aki kíváncsi a folytatásra, jöjjön el hozzánk szeptember 6-án,
a falunapon, és megtalálja a Mesetarisznyában. Ez a tarisznya
még sok más izgalmas programot
rejt: játékos vetélkedőt nyereményekkel, meséket, hamuban sült
pogácsát, babakiállítást, játékokat, dalokat.
Az interaktív gyerekműsor
mellett a felnőtteknek is változatos programokat kínálunk,
többek között fotókiállítást, és a
megújult néprajzi gyűjteményt.
Megemlékezünk az I. világháború 100. évfordulójáról. A II.
világháború 70 éve, 1944 szeptemberében érte el községünket,
ennek kapcsán felidézzük az ak-

kori eseményeket. Ha valaki rendelkezik a két háborúval kapcsolatos tárgyakkal, fotókkal, kérjük
kölcsönözze nekünk, juttassa el
hozzánk.
Minden évben bemutatunk
egy-egy magángyűjteményt. Az
idén egy nagyjából 100 babából
álló kiállítást tekinthetnek meg
az érdeklődők, különféle korú és
nemzetiségű babákból. Aki szeretné a saját babáit megmutatni,
hozza el nekünk, mi kiállítjuk.
Ismét várjuk a Múltidéző találkozóra azokat, akik szeretnék
felidézni a közös emlékeket, beszélgetnének egymással életük
alakulásáról.
Augusztus végén figyeljék
plakátjainkat, hirdetéseinket a
részletes programokról. Szeptember 6-án mindenkit a megszokott vendégszeretettel vár a
Ketskeméty Károly Honismereti
Egyesület.
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Civil eredmények a közösségért
» Folytatás az 1. oldalról

szendvics és sokféle sütemény
kínálatából vásárolhattak a
kedves vendégek. A rendezvény
bevételéből ismét pályázatokon
szeretnénk indulni, hogy az
adományokat megtöbbszörözve hasznára legyünk a településnek. Ezúton szeretnénk
megköszönni mindenkinek, aki
bármilyen módon hozzájárult a
rendezvény sikeréhez!
A következő rendezvény
szeptember 5-6. Ez kétnapos
szakmai nap és falunap is egyben. Már második falunapon
rendezői feladatokat lát el a civil
egyesület, de ilyen, hogy szakmai nappal legyen egybekötve
még nem volt. Nagy izgalommal készülünk! Minél több embernek szeretnénk segíteni önfeledten szórakozni úgy, hogy
lehetőleg ne is vegyék észre,
hogy közben bizony kőkemény
munka folyik értük!
Eddig hét pályázatot nyújtottunk be, melyből három
pályázatot el is nyertünk:
Eszközbeszerzés megvalósítása a Dombegyházi Civil Egyesület részére. A Darányi Ignác
Terv keretében elnyert összeg:
299 593 Ft. Ebből LCD tv, notebook, és egy multifunkciós
nyomtató került megvásárlásra.
Az eszközöket a Dombegyházi

Közművelődési Intézmény IKSZT épületében helyeztük el.
Már meglévő közösségi tér
fejlesztése, azaz a Dombegyházi
Civil Egyesület eszközbeszerzése. A Darányi Ignác Terv keretén belül elnyert összeg: 4 900
000 Ft. Ebből mindenki örömére, a település javára vásároltuk
meg a „konditerem” berendezéseit és a professzionális hangtechnika eszközeit.
A Dombegyházi helyi termékek, Dombikumok gasztronómiai seregszemléje. MNVH
pályázat lebonyolítására 659
500 Ft-ot nyertünk. Ennek
időpontja a falunapra esik azt
erősítve, támogatva kívánjuk

megrendezni. Ezen rendezvényen lehetőséget kapnak a
vállalkozók bemutatkozásra,
kiállításra az egész kistérségen
belül. Kétnapos programsorozaton számos előadáson vehetnek részt, szakmai tájékoztatást,
tanácsokat kaphatnak, pályázati
lehetőségeket ismerhetnek meg
ingyenesen. A rendezvényt a
Kertészek Földje Akciócsoport
Egyesülete is támogatja 1000
m2-es sátorral, 6 db faházzal,
valamint 100 pad+asztal garnitúrával, amit a falunapon is
igénybe vehetünk. Köszönet
érte! További felajánlásokat is
köszönettel fogadunk.
A jövőben is az a célunk, hogy

DOMBEGYHÁZI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY – IKSZT
Események, programok:
- április 12.: A Mutasd Magad Dél-Békés elnevezésű amatőr művésze produkciókat bemutató rendezvénysorozat
kistérségi fordulója a Dél-Békési Közkincs Kerekasztal szervezésében. (művelődési ház)
- április 15.: Könyvtári óra az 1. és 2. osztálynak. Témája: Húsvé szokások. (könyvtár)
- április 16.: Húsvé kézműves foglalkozás (könyvtár)
- április 19.: Húsvé Bál az Amatőr Zenészek Bará Köre szervezésében (művelődési ház)
- április 29.: Magyar állampolgársági eskütétel (művelődési ház)
- május 16.: A Dombegyház Közoktatásáért Közalapítvány Jótékonysági Estje a Balsará Vitus János Általános Iskola
szervezésében. (művelődési ház)
- május 20.: Véradás a helyi Vöröskereszt szervezésében. (művelődési ház)
- június 10-13-ig.: A 85. Ünnepi Könyvhét és 13. Gyermekkönyvnapok alkalmából a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár
támogatásával játékos feladatok a könyvtárban. (könyvtár)
- június 14-től: He két alkalommal rajzszakkör illetve hetente egyszer nyelvművelő szakkör várja a könyvtárba járó
gyerekeket a nyári szünidő ala (könyvtár)
- június 27.: Magyar állampolgársági eskütétel (művelődési ház)
A 2014-es év második negyedévében a könyvtár szolgáltatásainak igénybevétele az alábbiak szerint alakult:
- Könyvtárhasználat: 1302 alkalom (ebből internethasználat: 760; kölcsönzés: 237)
- Kölcsönzö dokumentumok száma: 814 db
Programjainkról, szolgáltatásainkról az h p://epont.dombegyhaz.hu illetve facebook oldalunkon tájékozódhatnak.
Buza Katalin
Dohor Zsuzsanna

minden pályázati lehetőséget
megragadjunk, aminél nem,
vagy csak minimális önerő
szükséges. Ezúton szeretnénk
megköszönni pályázatírónknak
a segítő munkáját.
Következő évtől szeretnénk
közhasznúvá válni. A személyi jövedelemadó 1%-át is
köszönettel fogadjuk.
Célunk továbbra is, hogy
szakköreink, klubjaink megelégedésére szolgáljunk és a település hasznára váljunk! Ehhez
azonban összefogásra, egymás
segítésére van szükség és sok
kitartó, önzetlen munkára.
Köszönet az egyesület vezetőségének, tagjainak, szakköreinek, klubjainak, önkénteseinek
a munkájáért! Köszönet az adományokért, a támogatásokért a
sok segítségért, amit kaptunk!
Köszönet az önkormányzat
dolgozóinak és a Képviselő-testületnek a munkájáért, a segítségért! Köszönet a település
lakosainak a támogatásáért, a
rendezvényeinken való részvételért!
Mindenkire számítunk a jövőben is!
Tisztelettel a Dombegyházi
Civil Egyesület nevében:
Dr. Varga Lajosné elnök

Ahelyett,
hogy kidobná,
juttassa el az
IKSZT-be!
• textil és egyéb anyagdarabok,
cérnák, gombok, szalagok,
• bébiételes üvegek
• műanyag és papír tojástartók

Az összegyűjtött
anyagokat különböző
gyermekfoglalkozásokon használjuk fel.
Köszönjük!
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Fordulatokban gazdag holtszezon

A Dombegyház Nagyközségi Sportegyesület július 25-én
tartotta közgyűlését, melyen
bejelentette távozását Bisztray
Richárd, az egyesület elnöke,
valamint távozott pozíciójából
Ménesi Róbert, titkár és Szekeres Csaba, gazdasági vezető
is. Mindemellett több meghatározó játékos hagyta abba
a labdarúgást, vagy távozott
egyesületünktől. Itt szeretnék
külön köszönetet mondani a
visszavonuló Bajkán Csabának,
aki többéves pályafutás után fejezi be a játékot.
A helyzet ekkor elég kilátástalannak tűnt, azonban a megjelent tagok és játékosok abban

egyetértettek, hogy a sportegyesületnek tovább kell működnie,
nem szabad a megszűnésig eljutnunk.
Az egyeztetés folytatódott
július 29-én, amikor kiderült,
hogy a Békés Megyei Labdarúgó Szövetség döntése értelmében lehetősége van egyesületünknek – a harmadosztály
bronzérmeseként – a megyei II.
osztályban indulni. Erre azért
nyílt lehetőség, mert az I. osztályban szereplő Nagyszénás
nem vállalta a szereplést a legmagasabb megyei osztályban
– következő szezonban a III.
osztályban indul.
Ez a lehetőség új helyzetet

teremtett, ennek megfelelően
a rendkívüli közgyűlésen sikerült új vezetőséget választani
a tagoknak, valamint döntés
született a magasabb osztályban való indulásról is. A tagság
Ménesi Róbertet választotta
elnöknek, a szakmai-technikai
vezető Bisztray Richárd, a gazdasági vezető András Istvánné
lett, a titkár pedig Talpai Gábor
István. A játékosok képviselője
továbbra is Tóth István maradt.
Sikerült több távozni szándékozó játékost meggyőzni a
maradásról, illetve vidéken szereplő dombegyházi játékosokat
hazacsábítani. Régi-új játékosaink Vasadi Sándor és Kontro
Árpád, előbbi Kevermesről,
utóbbi Lökösházáról tért haza.
A megújult csapat irányítását
Ménesi Róbert és dr. Lugasi József közösen vállalta.
Egyértelmű
célkitűzésünk
a következő szezonra a másodosztályú tagság megőrzése,
melynek eléréséhez számítunk
szurkolóink támogatására.

UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL DOMBEGYHÁZ NAGYKÖZSÉG
INTÉZMÉNYEINEK ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSE VALÓSUL MEG
Dombegyház Nagyközség Önkormányzata 163 523 099 forint uniós támogatást nyert az
„Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című pályázati kiíráson az Új
Széchenyi Terv keretében. A 192 380 117 forintos összköltségvetést meghaladó beruházásból nemcsak
az épületek energiahatékonysága javul, de a külső homlokzatok is megújulnak.

Dombegyház nagyközség közintézményeiről általánosan elmondható, hogy több évtizeddel
ezelőtt épültek. A kivitelezés során nem vették figyelembe az energiahatékonysági szempontokat, ezért napjainkban már elavult rendszerek működnek az épületekben. Az épületenergetikai
hatékonyságot javító beruházás során megújul a Gondozási Központ, a Polgármesteri Hivatal,
az Egészségügyi Központ, valamint a Balsaráti Vitus János Általános Iskola régi és új épülete.
Az Európai Unió támogatásának köszönhetően új és korszerűsített fűtési rendszert kap a
Gondozási Központ, Polgármesteri Hivatal, az Egészségügyi Központ, valamint a Balsaráti Vitus János Általános Iskola régi és új épülete, korszerűbbekre cserélik a nyílászárókat. A beruházás harmadik eleme a hőszigetelési tulajdonságok javítása, amely szintén a projekt keretében
valósul meg.
A projekt megvalósítását követően az épületek energia szükséglete csökken, mely a fenntartók
számára költségcsökkentést jelent. További kedvező hatása a projektnek, hogy csökken az épületek környezetre gyakorolt terhelése, hiszen kevesebb energiát használnak fel.
A kivitelezés várhatóan 2014. november első felében fejeződik be.
További információk:
Név: dr. Varga Lajos
Telefon/fax: + 36 68 432 031
Email: polgarmester@dombegyhaz.co.hu
Dombegyház Nagyközség Önkormányzat
Dombegyház, Felszabadulás u. 5. 5836
0668/432-031
www.dombegyhaz.hu
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ISKOLAI SPORT
Úszótanfolyam
Az idei nyáron is volt úszótanfolyam Gulyás Imre tanár bácsi
és Gulyás Imréné tanár néni vezetésével. A battonyai strandon
reggelenként 14 kisgyerek ismerkedett az úszás alapjaival.

Sportsikereink
Június 19–21. között a Kis Iskolák Sportversenye zajlott Debrecenben. Megyénket a 800 méteres síkfutásban Denucz Dominik
képviselte, aki a IV. korcsoportos
diákolimpia 2013/2014-es tanév
országos döntőjében a 15. helyezést érte el.
Atlétika: a fiú svédváltó csapatunk I-IV. korcsoportos diákolimpia 2013/2014-es tanév országos döntőjében 8. helyezést ért
el. Csapattagok: Molnár Richárd,
Zámbori Kornél, Horváth Bence,
András Bálint. Felkészítőjük Gulyás Imre

Diákolimpia diákszemmel
A versenyre június 19-én reggel indultunk. Csütörtök délután
elmentünk a debreceni Aquaticumba, ahol mindenki nagyon
jól érezte magát. Másnap, péntek
délelőtt csak Domi futotta le a
800 m időelőfutamát, amelyben
az 5. helyen végzett. Így bejutott
a B döntőbe. Délután jöttek a
svédváltó időelőfutamok, ahol a
második futam 1. pályájára kerültünk. A futamban végül a 3.
helyen végeztünk az 5 csapat közül. Csakhogy a 3. futam győztese
tizedre ugyanannyit futott, mint
mi. Ezzel az eredménnyel bejuthattunk volna az A döntőbe, de
mivel csak 8 csapat futhat, ezért
a versenybírók arra a döntésre
jutottak, hogy mindkét csapat a B
döntőben fog futni.
Szombaton a svédváltó B döntő
10:30-kor kezdődött, amit olyan
időeredménnyel futottunk le,
hogy a 4. helyezettek lettünk volna. Mivel a B döntőbe kerültünk
(hiába futottunk jobbat), nyolcadik helyezést értünk el. Úgy gondolom, hogy ez is nagyon szép
eredmény egy országos diákolimpián. Milyen sokat számít egy
tizedmásodperc!
Sok élménnyel, tapasztalattal
gazdagodtunk. Sajnos, én már
több ilyen megmérettetésen nem
tudok részt venni, de ezekre a versenyekre mindig örömmel fogok
visszaemlékezni.
Köszönöm Gulyás tanár bácsinak a munkáját, amivel lehetővé
tette, hogy több országos versenyen eredményesen képviselhettem iskolánkat!
András Bálint 8. osztályos tanuló
Köszönet
szponzorainknak:
Dombegyház Nagyközség Önkormányzata, Dombegyház Közoktatásáért Alapítvány, Szülői
Munkaközösség.
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2014. szeptember 5.
(péntek)
18:00 – 19:00 Dombegyház - Iratos Old Boys labdarúgó-mérkőzés (sportpálya)
18:30 – 19:10 Fire Drake - élő koncert
19:30 – 20:30 LD-Road – élő koncert
21:00 – 01:00
HÁZIBULI ATTILÁVAL – ÉLŐ KONCERT (ATTILA, SIHELL
FERRY, SÓGOROK, HENNA, MÁRIÓ, MAGIC OF MUSIC)

Piactér
ér

Kiállítások

Kézműves sátrak
Kézműves foglalkozások
Sétakocsikázás
Arcfestés
Nyuszisimogatás
Szép lakókörnyezet kiállítás
Süteménysütő-verseny
Ingyenes rodeóbika, ugrálóvár,
trambulin
Főzőverseny
or
Motorszimulátor
Lángossütés

Díszítőművészeti kiállítás
„Dombegyház képzőművész
tehetségei” kiállítás
Művészetek Klubja kiállítás
„Dombikum”- kiállítás
Makettkiállítás
a Ketskeméty Károly Honismereti
Egyesület kiállítása
(az Aradi utcai
iskolában)

2014. szeptember 6.
(szombat)
9:30 Ünnepi képviselő-testületi ülés
(Polgármesteri Hivatal)
10:00 A Dombegyházi Mazsorettcsoport
bemutatója a Mezőhegyesi Fúvószenekar
kíséretében (indulás az Általános Iskolától)
Rendezvény-megnyitó (piactér)
13:00 Ifjú tehetségek bemutatója
(gyermek- és ifjúsági műsor)
13:00 – 17:00 Interaktív gyermek
foglalkozások –Dombegyházi Civil
Egyesület szervezésében
14:00 – 15:00 Az Iratosi Rozmaring
néptánccsoport és a Héthalom
Citerazenekar és Népdalkör folklórműsora
15:00 – 16:00 Mókus (motoros extrém show)
16:00 – 18:00 Hőlégballonos liftezés (Aradi
utcai általános iskola udvara, kedvező

időjárási viszonyok esetén)
16:00 – 17:00 a Mórahalmi Kötélugró
Csoport műsora (a sportág világbajnokával)
17:00 – 18:00 Purple Hearts – élő koncert
18:00 – 18:30 Tombolasorsolás, versenyek
eredményhirdetése, díjak átadása
18:30 – 19:15 A Dombegyházi Zumba
csoport , a Vagány Anyák és a Bájos
Banyák bemutatói
20:00 – 22:00
REPUBLIC - Élő koncert
22:00 – 22:10 Tűzijáték
22:10 UTCABÁL a piactéren
Zsigovics István és zenekara

Tombola a helyszínen vásárolható.
2014. szeptember 6-án a Dombegyház - Kisvarjas közötti határ magyar idő
szerint 10:00-24:00 óra között ideiglenesen nyitva lesz.
A programok látogatása ingyenes.
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
További információért látogasson el weboldalunkra:
www.dombegyhaz.hu
Dombegyházi Híradó Felelős kiadó: Dombegyház Nagyközség Önkormányzata Szerkeszti a szerkesztőbizottság Cím: 5836 Dombegyház, Felszabadulás u. 5. E-mail: dombegyhaz@globonet.hu

Tel.: 68/432-031

