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Közó nle k ű l a1j a

Emlékek a 12. falunapról
testüle! nevében üdvözölte

a megjelen-

leket Ezt kóvctöen. az elmúlL idószak,

ban kiemelkcdő közélcti tcvóken),Ségé_
éíeIismerö okle!clct és disz plakette,
ket ado( át dr Kárász Jánosnak. dr Li-

nár1 Magdohrálrak, Tolnis Pálnénak.
Mihalicza Józsefllénak és Mészáros

Köszönjük

eddigi mUnkájükat és to_

vábbra is Yárjuk segitségüket

Minden év június uLolsó

A
héL!égé.jón

hagyományoknak megíelelócn az
dkonrenikus istentiszteleItel kczdódott

onfeledt szórakozásra invltáljUk köZsógünk lakóit
A falunapi rendezvény az e]mú11 évhcz
hasonlóa| az lskola udvarán került

szárik Zoltán filnrre|c]e7óle ak]nek e7

éVben ünn€peljük

klkapcsolódásra

keltó órakor hivalalosalr is kezdetét
Yetle a falunaP dr, LélráíMagdoIna
konferálásával

Tantó csaba polgáímester a képvisclő

sziilctdsónck 85_

ikéVfordUlóját és cnrlókc7ünk halálának 35 -ik évlbrdulójára
Felliptck nrég a szociáliS o(hon lakói,

ILl a megszokott sportpáIyai rendez_
vényhez képest otlhonosabb, éllezhe.
tőbb kömy€zelben szórakozhattak a
]elenlévők ]únius 25 -én szombaton,
Mál egy óra tájban gyüleke^ek a íőzőverseny résztvevői Találkoztunk több
rendszeresen résávevő csapattal, de új
közösségek is kedveL kaplak a fijzéssel
egyb€kötötl

tály számára

Csenli Magdolna sajál YerséVel emlékezcll kózségúnk hires szülötlére Hu-

a Dcrüs Evek

N]ugdi]as EgycsúIel.
Galgahévízi Kisbetyár r\'épLánc c5o,
poir, Holicza cselrge. a Verseg; lla_
gyományórzők, Polvoís^i Anila, az

lkladi Hagyonláll}óízö csopon ós
a délUtániprogram Sá8hy Balázs evan-

gélikus lclkész és Kovács lstván katoli_
kus scgédlelkészkózlemükddésével
Az czl követó kulLurális program egy
sznres kavalkád

volt milrden

koros7,

a

Kéklrefelejcs Hag]román!ijrzó csopon
E progranrsoí záíásakéot a Bagl
Mulraía; Népi EgyüItes iiúsigi csopor ia lragysikcrú irsszeállitással kcdveskedetl aszips7ánríl érdeklódőnck

Az

cg).

útlcs domonyi fiatal
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NemeczEzsiás Liliána, PáJa Benjamin,
Sághy Boldizsár, Bangó Eszler és szó]óénekese Nelnecz Ezsiás Réka a köz-

elmúltban országos diat nyertek, cra_
tUIálunk, és további sikereket kivá-

A

domonyvölgyi karaLésok étdekes
bemuhtóval léPtek fel Ezulán a falunap várva-váí vendég€ a lakodalmas
rock egylk ,,kltálya'' Bunyós Pityu kö-

A nagysikerű músora közben
a polgánnesterúnkeL is megtáncoltatta,
ani nem kis dolo8
Az esti proglam elótr érdekes kutyás
bemutatót lálIútlunk, majd a tombola_
lrúzás és a fózóverseny €rednényhirdetése kóvetkezett Ez alkalommal a Töródés PSZichiátr;ai Belegek otIhoDa
fózócsapala nyeí a szakavatott zsúri
( dr Kárász lános, Tantó Viktor és
Bangó József) ddnlése alapján
vetk€z€11

ii

Az esli

program a Kama 3 zenekar
konccfijével kezdődöti, amely kütönó-

sikeí
A láncolDi vágyók már várták az estét,
sen a fiatalok körében aralotL

abo1 a Tomis zenekar húzLa a talp alá

Tiz órakor

való1

túzi.Játék szakította

féIbe a falunapi bá]t Nagyon sokan,

feInóllek és gyerekek gyönyörködtek
a
szinpornpásra sikeredeit tűzijálékban
Ejfélkor záru]t a bá1 és egyúltal a falu_
nap, pro8ra,n

Minden íészlvevónek, támogatónak és
egyéb formában segitónek köszönjúk,
hogy ismét megrend€zhettük a ,, FalLr

Napjái'

AJö!ó évi viszonl látásra

Baútság szövődött

a falunapokon

FeIléPó vendégcj volták a domonyi lalunapnak a Versegi nyugdijasok ha8yonányórzői Kihasználva ea áz aLkalnat,
nyugdijasaink vendégségre tnvitálták a versegieket Közösen,jó bangulatban élveztéka falunapi prográmokat
Neln sokkal késóbb a domonyiak léptek fel a versegi falunapon, ahol viszont vendéglátásban részesültek,
Mindkét cselllény Valószilrúleg egy bosszantartó barátság első állomása volt

oLD^l-

3

DOMONY-DOMONYVÖLGY KÓZÉRDEKÚ l-ÁPJA

HIRMoNDo

Baráíom, hdt ezért jöttél!

(Mr 26,50)

Lassan.m]ékké nemesednek bennúnk a nyár

esemé_

nyei, melyek közul van néhány igazrn iz8almas, amit érde_
mes felidéznl, magunkkal vinni a munkávaI, tanuIással jól
megterhelt ósZi hélköalapokba,
lsten jóságának és kegy€lmes gondviselésének fénylő

je]ekénl éltük lneg családunkban, hogy ]úliUsban meglátogattak bennúnk€t az ameflkai barátaink Mint ré8 nem látott,
kedves családlagokat hoáukhaza sharon! és RoEelt repíér^
róL A bőröndökből elókerühek a szebbnél szebb ajándékok,
amiből 8yelekeink vé8képP megbizonyosodtak arróI, hogy ók
vaIójában nem a barátaink, han€m 1ávot éló, mégis közeli
rokonaink,
számomra azonban a legkedv€sebb ajándékol az a lelkesedés, az az elkölelez€tt
szeretet j€l€nt€lte,
amellyel ez az
Eszak-Dakotában éló házaspár családunk, és egész frlUkőzös_
ségünk felé fordult, El€ve megi]lelódlk az embel, amikor
bel€gondol, hogy a l€gtöbb észak-anrerikai turista neDr Magyarorságra szeretne kiíándulni. Ha már Európába jón, elsó
sorban Parizs, London, Bécs és Róma nevez€(ességeli szeretné megnézni. Nelsonék €ll€nben
m& hónapokkal korábban
jeleaék nekünk, hogy Domonyban szer€tnék löIleni a vakáci-

ójukal- Nincs szükség hosszú kirándulá§oklá és költséges
programoka, meí ók csak itl szeretnének lenni velünk, és
élveai akarják a társaságunkai, illetve a falunk szépségét,
különle8es hangulatát, az itt éló enberek barátságál Aá is
idejekorán megííák, hogy ]ra már iti

vannak gokorló

ke-

resztyén emberek lévén-, szeretnének részl venni valami

közhasznú munkában, jótékonysá8i akcióban, Mivel azonban
a falunkban ily€n jellegú eseínények, önkénteskedó progla_

mok nem nagyon vannak, elkezdtem gondolkodni, kinek

nyújthatnánk segitséget, Nem kellett sokáig keresnem, hogy
bete8, n€héz sorsú €mberekei találjak. hisz€n csak né]rány
százméten€ van tólünk a domonyipszichiátiai onhon
Az i8azgalónó elsó hallásra ugyan kicsit meglepődöit a
szokallan fe]veiésen, de nindenkéPP örömmel fogadta a kezdeményezés!Miűt ne lehetne egy államllag finanszirozott

intéztnénybe

külsósként

be-

menni és önkén-

tes

munkávaI
se8í!eni? Megbe-

széhük, hogy
mive] több ]akó-

szoba
elótl

is

á1],

ják az

festés

elfogad_

á]hlunk

felajánlott

két

napot, és fel_
hasznáIják aá

ké! lakószoba

kif€stésére Nagy

örömmel
nek]

a

Iátlünk
majdnem

egész napos

munkának, ami-

hez sok segitsé-

g€t kaptunk az inlézmény alkalmazottaitól Fontos volt, hogy
a nóvérek megnyugtatlák, figyeIenmel kísértéka sokfél€ testi
_
le lki betegséggel küszködó
lakókat, akikei a festés miart egy-

egy napra ki kell€tt kö]töztetni az oLthonukat jelentó szobá_
ból Mip€digjó kedvvel, lsren iránti háIával fogrunk neki a
munkának, melynek nyonán megszépulheiel1, felfiissülhetett
két szoba

Ti§áában vagyunk azzal, hogy a hármunk által elvégzet1
munka mennyisége és minósége nem képvisel nagy forintális
értéket sokka] ilkább a gesztust tartoftuk fontosnak, hogy
megmutassuk, leher odaadással. alázatlal fordulni mások f€lé.
akiket sokan kirekesáenek a közösségünkból, tiirsadalmunkból Nem ]esajnálásra, Ióleg nem itélkezésr€ van szükségük,
hanem egy kedves gesáUsra, akár csak egy jó szóra Mert
ókel is ]sten teremtette a saját képmására, és JézUs értiik is
feláldozta magát a kereszten
Erdckes volt látni a körülóttünk éló emberek reakciólt,
Többen (különösen az otthon dolgozói közü1) kónnyekrg
rneghatódtak azon, hogy egy amerika) e8yetemi lanámö és az
oktatóként dolgozó férj€ eljönnek egy ideg€n országba, és
elkezd€nek Jókedvúen segíteni a számukra ismeretlen nehéz
sorsú betegeken, Ehhez bizony jó adag enberség és filantró_
Pia (emberszeí€tet) kell - igazából emél isjóval több: kisztusl sz€relet Ugy segíleni, hogy nem várhatunk viszonásr.
dicséreict. elismerést, sokan viszont ért€tlenüI kérdezték:
,,Ezén]öftek id€, hogy a szocotlbonbán falat f€ssenek?" Még
talán némi fell)áborodás ls volt bennük, hogy micsoda furcsa
emberek vannak a világban. Abban a gazdag orságban élhetnének. niDt Marci hevesen, e}elyett idejönnek jótékonykodni, Vagy talán csak az initálta az ilyen kérdezőket, hogy igy
még tisztábban kirajzolódotr a saját hiábavaló, egocentrikus
életvitelük Hiszen ilt élnek v€lünk ezek a beLegek, minden
nap találkozunk velük, de - tisáel€t a kivéte]nek eszunkbe
sem jui segíterli rcjtuk, Vagy akár csak €ínber száínba venni
óket. Pedig, ha ószinte akarok lenni, én nem a gyerek€kJe,
banem az ilyen kiszolgáltatoll, beteg, átéktelennek bélyegz€t1 embereke gondolok elsó sorban, amikor Jézus szavál
olyasom: Bizany, mandoh nélítek, adikal negíeítélekezekel
akfucJak eggel is a lesksebb aryánfoi ka.úI, lelen teltétek
meg (Mí 25,10). Óröm voIt számunka, hogy megint tehettünk valami ,,haszontalan" dolgot, Ha nem hiszed, nézd meg
a

folót
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Roma
Nemzetiségi
Nap
önlelcdt szóíakozásía invitáha a Nem_
zeliségl onkonnányzat a közelmúILban
roma lakosságol
Rácz Zsolt irányításáVaI a Bihari utca
izlésesen berendezeLt része várla az

a

érdeklődóket
volt ott Ugráló vár és lrambulin, n]c-

lyel a

gycrekek szórakozhattak Az

arcái bárki klfcstct(ethclle különbözó

fornlákra A felállíIo1! bográcsokban

a

felnöttek fózték a filrom ételeket

önfeIedt szóíakozást vidám zene

^z
segit€tte
A délutánra elromloLr idó kicsit

nreg-

zavana a rendezvényl, ettól fiiggetle_
nül ínilrdciki jó hangulatban térhelett

l]lRMoNDo

Olvostom egy könyvet
William S Burroughs :Anarkós
a Jijtól, nem üla !aló. hog! jobban élvczd az
A7 anyag életfonna ''
Rádióban. Tv.be!, szintc naPonta leheL hallani vc]aDilyen hitadásl. arnel)/ a droggál
kapcsoláLo§
okban c8y alalotl szkember kádésle válaszolva eTól n)rilaLkozo ,
..

Az anyag, eltéróen a2 alkoholtól vagy

ólctl Nün

dob

tcl

n

ho8r napja]nkbin száznál is löbb kúlönféle drog lan foígaloDbaD Elmondla azt is,
ho8y ha valaki loszul lesz, kórházba kerül. nem tudja mil has7náll,
lelik mire
lény derül az anyag ó$zclétclóre Se8itcni c§ák ezUtán lchct. ha még egyállalán
'dóbe leheL
fenti idéd a !ilághires álnelikai író Wi]liam S BlEoLlghs kijnyvéból való Az amcri

^
kai nalkósok L]_ey ismcnék, lnint a narkóegycnlclct A könyv az l940_cs élek kozepére
Ve7ct \i§sza ús é\tizedekcn át kóvcti ! fóhóS §o§áL. de nem csai az övót A 8azdasági
válság mdjd hjboru sok kúlönbözó társadalói hel}zeLú. élctszcjnlé]ctü, lnü!eltsé8i
szilllii embel1 sodo. c8!más úelléEzckbcn az években leginkább Dég csak a tir]iak
dlo3ozlak E8)e(lcn közós témájuk volt A drog ós onnak besrcrzése
kónyv hósc rBzonrla3 jó hclyzetii csilidba szü]eleLt. kózéphko]át. cgyeIemcl !é8_
^ E8yctcD ulán Elrópában llügatolt cg) évig Minden hónapban azonos ószegü
zctl
Pún7t kalon a cMlá!tól, neln vollak 8ondjai Nem ludta elképz.lni mil'alc mlnkál \É_
8czhdnc. i8y neln h foeot( bele semnribe ValloDása Szcrinl kíváncsiságból kezdelt el
drcgoni Ki!áncsi \olt a ndásra^ kisóbb fuía is tudná_e szúnelcltchl. nctán leszokni
-l'ai
lóla
U 11 e&v€temi
,o!ábbkéPzésen pszicholó8iál háron évig PszichoanalizNrc já1. 5
cz mc8szijntellc 8á(lásail. szorongásajt ,\z analitikUs mc8állapitolla, hogy bünó§ beá li_

i

Gratulálunk a szervezóknek. csak igy
továbbI

-GM_

Dbben aZ idóbcn d rcndő§ég búnözöként kczclle a naikósokat. ákikel Dellcsleg zsaroltak is, ,nellékesjöleddem.e (dtek §Zeí általuk. u3yanis a ld1o2á§ úindig behajLotLáI
A kónyv hós késöbb aPróbb bűncselekménrekel is elkólclclt. ha fo8ytán lolt a ha!i
elláLmán)a okos volL. ncn lncnt bele kenény dolgokba. kiilönbcn is scnkit sem avatotl
bc a dol8aiba Télna csa]< a narkó leheiett uonndn ]ehet beszcrczni. kinek lche( eladni?
Volt letanózlatva. dc clDcgyó8yintéze(beí i§ MinLtenhol 1ós ismcrclségckc letl

l

anyago! kapotl a5 nagyoD mohó lolt Nen lanoLla be JZ iinnága állal elóiú
szabllyokat] lNsú, loko7aLosanI
BUfoU8hs kónylc akáI likció is lchctne. ho&/ elleltenté§iil szolgáljon De sajnos nem
al valóságosal az idegi'ssleorrrlások. hauucinációk. bctcgségek, a halált okozó nalko-

..Pi§zkol

I'ölmcli]l bcnncm. vajon ncnnyic! olvasnak el egy il},en kón}lel sajnos fiijJ i kö7_eli
k.mlezetünkbür is megtaia§ztaljuk a narkósok jel€nlitét Akikct isncrck, róluk nen
leltélelezem, hogy étdeklódnének l Io7rá,áíozóiktól 5em Elitélik ókel. bocsDé!lójcl_
zókkd illetik. dc neln sc8itcnck HoByan is leheLnék, nilyen módon hr áz i leléke§ek
nem §egiLcnck Pcdig kellene. ho$ leeycDck va]aDit Az c8yén is a kömy€zet
érdekóbcn is Nem beszélek a fóvfuoyól, na&vváüosokról. men ótL bizon!üá megoldotl, eríe a
különös. e8)Icjobbo leljedó jelenségre a tokozo(t fi8yclcn
-ludom

$k a munkJnélküli(vajon miból vcszik a dro8o1?)nchéz hdyzetben vanna-k a
családok. mégis ú3) 8ondolon nekik i§ feladatuk lenne oddfigyeLni. hoL |áú a fialal éi
s/cl"nlcnL. ln,cnJd"Jl ndpko/ben ú8y lnlnl c8y al\ajdó
Ugy gondolom meg kellene bélyegezni legalább a ter.]eszlökd ES mi8is ho8y ? Kik
ók? A só,éL e§ti órátban rendszeíesen meAjelenó jól ó hózölL jó aulökbólkilipó,
!rak"
hogy szalakkal bcszél8etés közben elíléljük óket, lelkiisrneretleieknek mondjúk_
^z
scmmtrc sem clé8 Halékonyo csak hlvalalosan lehel fellépni Jó leníe ninél elóbb,
meí múr Dosl i5ltisón

lai

Le]rd hogy a narkóegyen let már aközelünkben is i§nert azanya_q éleLforma?|
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Hej, óvoda, óvoda, de sok gyerek jár oda"

Mint ahogyan Komlos István gyermekversében Vackor, a
piszén-pisze kölyókmackó is kOnDyeil töröIgetve indul eI az

óvodába. úgy a domonyi kisgyennekeknéI is eljött ez a nap
szünelünk augusaus ls-én véget ért, ám a g}cr_
mekek tőbbsége csak az iskolásokkal egy idóbcn jött óvodá_
ba Ré8en a búcsúulán, mosl két nappal elöüe kezdódötl a

A ml nyári

llyenkor az i9kolák és az óvodák dolgozói, vezetól kidolgoznak egy lnunkaterve(, amiben elhatározzák, milyen fontos
feladabkkal érik majd eI kitűzött céljaikat

A munkaterv elsó része egy helyzetelemzés, amelyben ]eírjuk
a szenélyi és tár8yi feItét€l€inket

Nagy örömmeI

írhatom le, hogy a mi óvodánkban milden

feILétel ado1! ahhoz. hogy az idejáró gyermekek szép könrye_

zetbeD, szereló, ó!ó, gondoskodó kezek kózó( jól érezzék
magukal Bár az ódon épület külseje, teteje, ablakai felújitásra
szorulnak, a csoponszobáiDk, tomaszobánk jól felszereiI.
oLllrolros, barátságos A2 udvaíunkat is nagyon szeret]ük,
mer1 a {i]ves lerületek, a nagymozgásl segitó játékszerek. a
bicikliút stb sok Ielretóséget bizlosítaDak a szabad I€Vcgön
való biaonságos já!éHtoz
A jálék a legfoDlosabbI A játékon keresáül tudjUk az éV végéig 24 főr sámláló kiscsoPortosaiDkat, a l8 közéPsósünket
és a l5 nagycsoponosunkat nevelnl. oktatni, lelkésziteni az
lskoláía T€hát erre a legfontosabb tevékenységiformára épül
az óVodai napir€nd is ldén is sok élményszerzéstlryújtó

Programot t€rvezünk

és szervezünk gyermekcink §zámára

Lesz olyan esemény is, amibe a szülók, csa]ádtagok is bekap_
csolódhamak majd, llyen lesz egy-egy kirándulás, mulrkadéI_
U(álr, családi nap, stb Az eseménynaPtárunkaL mlnden szüló
megismeíheti az e]só szúlól értekezleten szeptember 8-án, dc
az öltözőkben kifij8gesztve is olvaslraüa a soron következó
lehetőségeketA munkatervben megle]ö]jük

lés nélküli munkanapoka!, a zárva larlásokat

lis nólkuli

vehet egy KözncvcIósl

elsö neve-

koDlerelrciáll, lnelynek

iskolál

Szcrchinr megkö§zönni

az ulóbbi hónapokbrn n}új(oLt on_
zeIlen segitségét, felajánIásál, kdzszolgá]ati lnunkáját lnind-

dloklldk, dllk e7t i7i!c(ctl, ,,llLelj, lel,e^ liy KJptJ.lll

Dominiklrak, Kovács Kittlnek és anyukájának, csi2más Mag_
dusnak ós apukájának, Laczilré Gizikélrck. Banha Józseíjr.k,
Nemecz Ezsiás Jánosnak a felújílási,kaíbanlaíási munkákat
Köszönöm PálnrkáS zsombor szúIeiiek a fuggönyóke( ds
játékokat, Ruska ZsUzsáDak, Botyikné Piroskának, Renlenár
Kátinák és KovácS Zsófi anyukájának, az újrahasznosiülató
anyagokat, Ulrgi Zsuzsinak a gyermekruhákat, és nem utolSó
Sorban a munkatáísimnák a miDdig késZSégeS egtüthrúkódé_
séL Fenntaíónknak pedig az an}agi l'edczetel é5 a koanunkások biztosiIását

Kivánom, lrogy Icg).cn milrdannyiullk szivügye a Donron}i
KiscsilIag ovoda és Domon),I

KmeLyné Bohunka
az óvodai ranév re]rdjéi, a neve-

Áz iúei óvhen az elJIngólikus g)alekezelbeh össze|ontoh larlolluk

lz

ilúsúgiés a hillahtúbofuhkftl. A

helyünkön,

íúpűszehlhóltohi ldborhelleh közel 60 glemek jöll össze DomoírJ,,
Vúcegfes, E6,ízglörk és Csomi.l
g}ülekezeleiho:l.

Köszönjük a 25 önkénle§ segílőnek
a munkőjúL akik közül mi leg! lJ
-en íz iJjúslig laRjai közé larloznak. EgJ,kot lúbotozók, ,lrosl segílők, ífiúsligivezelők, I|lennek hdla, az idei is naT]oh jó yofu. Készu-

ténrája

.,Pedagódai_pszlchológiai eszközök az új gcncráció nevel!sébco" ol),aD Deves elóadókal lrallgatlratunk meg többek kÖ.
2öIt, lrlint Bagdy Emóke, Bakon}-i AnDa, Csikós.IUdit
Pedagógiai céljailrkat csak úgy tudjuk elérn]. ha a szülókke]
ós§zhangban, kö!etkezet!sen, ets),nlásl segítve, kiegészitve
oldjuk nleg feladalalnkat a gyennekneveléssel kapcsolalban
A legfóbb célunk pcdlg az, hogy sziveselr jöjjenck a gycrmc_
kek óvodába ltt o]yan alapveló isrnerel€ldrezjtlSsanak, o\,alr
készségeket szcrezzenek, melyekkel sikcLesen kezdhctik a2

Hittantábor 2016
szokoll

is Az

münkalrapunkon, Szcptcmbcr 1,1-én. szerdán, al_
kaIlnazoLli éil€kezletet taíUnk, és ddlután l'elk€r€súnk néhány
családol is szeptenrber 26_án a neVelótcstűlet ingyen részl

lünk múr a kö|elkezőrc, lriszen
jövőrc lesz ( 10, év, hog a gülekeze el íúbolozűlluhk.
-sb-

Máía
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Véget ért anyár, elkezdődött a tanítás
Eltettek a nyári vakáció gondtalan napjai Még nrindannyian a nyári élnrényekhatása alatt állunk és nern is
akarjuk elhinni, hogy Vége! ért a vakáció szeptembeí
elsó napján megszólalt a csengő, jelezve a tanítás kez_
detét Az első tanítási napon sok diákban fogalnazódik
nreg:

.,hogy úost jobban fo8ok tanulni, mint tavály, nem hagyok mindent az Utolsó pillanatra" Ha valóban megfogalmaztatok ilyen gondolatokat, kérlek
benneteket, tartsátok is be, mert sokkal könnyebben
fogiátok venni az akadályokat,

Mi

pedagógusok fuár auguszllls közepétól csinosítgat_
tuk az osztályokat, szépitgettük a folyosókat,hogy jó
érzésseljohessünk be mindannyian az iskolábá De e
kell mondanunk, hogy a nyarunk seDr telt eseményteleErzsébet progíam keíetében ,,[8azolt hiányzás" néven
pályázatot hirdettek tavasszal Ezt klhasználva lebetőségünk nyilt arra, hogy egy hetet eltölthessünk zánkán a
gyermektáborban nyár elején Az alábbi rövid beszánlo_
lóból ládratjuk, iBazán szinvonalas prograüokban volt
íészük tanulóinknak,
Vonattal utaztunk egészen Zánkafiirdőig,25 tanuló és 3
kiséró vett íészta nyaíaláson, ahoL napi ötszöri étkezést
és €gy széPen felújított épületet biztosítottak számunkra A íen8ete8 pío8rám mellett sokat fijíödhettűnk a
Balatonban, Az első este egy megnyitóval indult, Fel_
vonták a zászlót, majd egy ferBete8es táncos buli következett Minden reggel a csoPortvezetók elmondták, milyen progranrokra jelentkezbetünk. Ilyen voh például a
tábori olimpia, ügyességi versenyek, focibajnokság és
akadálypálya. Az egyik reggel arra ébredtúnk,hos/ egy
fantasztikus kalandparkot vaíázsoltak a szervezők táborunk tefiletére Temészetesen nem maradlratott ki a
hajókázás, fagyizás, pizz^zás és a foci EB sen. Az
Utóbbit a Bálaton partján hatalmas kivetítőn nézhettük
végig A hangulat mindvégig nagyon jó volt Ahogy a
8yeíekek, pedagógusok, kísérók ts (Ecker-Petrovics

Katalin, Tóth_Zsiga Anita, Holicza Tiborné) nagvon
élveztékaz ott eltőltött napokat Az utoLsó este leengedték a zászlót, jelezve ezzel, és egy nagyon jó hangulatú
bulival búcsúztakel tőlünk a tábor szefvezői a tábor
végét.Fáradtan ugyan, de élményekkeltele indultunk el
haza, ,,

A nyár végéna KLIK közel l milltó foítntot biáosított
számunka bogy az iskolánkban felújítási munkákat
végezlressünk, Ebböl az összegból korszerűsitettük a
leendő negyedikesek termében a fűtést és negiavitattuk

a hibás, csöpögó

radiátorokat és csapoka! is, Köszönjúk

Nemecz- Ezsiás Jánosnak hogy ezeket a n)unkákat elvégezte nekünk
A pénz másik feléből 6 osztályteremben sikerült telje_
sen lecserélni a régi lámpatesteket, modernebb, korsze_
rűbb világitásra A hibás konnektorok helyére is újak
lenek beszerelve. meft a 8yerekeL biaonsága nagyon
fontos számunkra Köszönjük Péli Tamásnak, ho8y ezeket a nrunkákal elvégeze.

Es ez még nenr mindenI Pályázatok szempontjából az
idei tanév is szerencsésnek mutatkozik llike néni két

pályázatot iít tavasszal, és mlndkettö nyertes Lett,
NTP_RHTP_I6_0I23 sánrú "Gyeíek, rugdossunk egy
kis senDrit!" ci'nű pályázat az alsó tagozatos rchetsé8es
Ioma 8yeíekek számáta, 1.000 000,- Ft
A tehetsé88ondozó pío8ram célja a tehetségigéretek
azonosítása, a tehetséges tanulók konrplex fejlesztése a
drántaPedagógia, rájz, informatika eszlözeinek felhasználásával.

A Pro$am Lackfi János Apám kakasa c- Verses kötetére
alapozva a dráNajátékok módszertanát fclbasználva a
tanuló eróssé8eire lámaszkodva önálló gondolkodásra,
az alkotáshoz szükséges bátorsáBra, az enbeíi néltóság
tiszleletére nev€l Mindehhez felhasználja az infoímatika nyúJtotta lelretőségeket.

A projekt vezetóje Kissné Gyúró llona

NTP-MTTD_l6-0374 számú Digitális iíástudás Dornonyban cinrú pályázat felsö tagozatos lehetséges tanu_
lók számára, t.400.000 - Ft
A Pályázati pro8fam célja a digitáLis ííástudás fejleszté_
se tdbb teíületen, összekapc§olva különbözö
komPetenciák fejlesztésével,
A teímészettudonányi műhely az ember és élet, természet terüleléról 8yűjt adatokat és doLgozza fel IKT eszközökkel
terDrészet Dregértése, tudatos ismerete,
megszerettetése a cél, A múbely vezetője Kovács Béla.
Az informatika nrűhely a gyenDekprogramozásban mé-

A

A 3 progíamozási köínyezet (colienius Logo,
Kodu Ganre. scratch) segilségévelélnlényszerúen.
játszva tanulják me8 a programozás alapjait A képfellyed el,

dolgozási ismeretekkel segitséget tudnak adni a többi
múhely munkájához A múhely vezetöJe Kissné cyúró
llona.
A videóma8azin múbelymunka is érdekesnek mutatkozik. A videófelvételek, riportok készítésenen öncélú
Al islola, a lelePülé5 éleléröl készitenek nla8azinl. melyet közzé tesznek a net több helyén is Iskolánk népszerűsítése,eredményetnk bemutatása fontos a 8yermekmeglanó eró szempontjából is A múhely és egyben a
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projekt vezetöje Tóth Geíg€ly.

Elsős tanulóink ebben

szólnék néhány szót a személyi Váltoásokról is Két új
kollégánk is lesz ebben a tanévben: NénethnéHora
Rozália alsó tagozatosoknak fog n t nyelvet és honismeretet tanítani, Halász Eva P€d
felsó tagozat némeltanára és a 6, osáály osztályfönöke lesz,
tanulókat a következó tanárok fo&ják tanítani ebben a
tanévben:

osáály
osáály
osáály

osáily
osáily

osztály

Pálinkásné Sándor Katalin

Tóth-ZsigaAnita
Huczkáné Adám Zsuzsanna
Kissné Gyúró llona
Tóth GeIgely
Halász Eva
LippaiAnett
Ecker- Petrovics Katalin

Nénret nemzetiségi nyelvtanár; Némethné HoIa Rozália
Mátenratika
Járjapka zsuzsanna
Nénret nyelvtanáí (5-8
Halász Eva

tanár:

o.):
Biológia, íirldrajz tanár:
Fizjka, ra|z tanár:
Fizika , technika tanár;

Kovács Béla
Kongsaysak Phayboun

Kongsaysakné Cérecz
Mária
l!úsáBvédelmi felelős:
Tóth-Zsi8a Anita
DoK felelós:
LippaiAneit
Alsós napköziben Ecker P Katalin, Pálinkásné S Kalalin és Varga Ferencné fognak a gyerekekkel foglalkozri
Felsős napkdzi vezetó:
Kovács Béla
Tanulószoba vezető|
Tönénelem:

A

Járjapka Zsuzsanna

BabeczNorbert

8yógypedagógusi munkát Huczkáné Ádám

Zsuzsanna yéEzi az alsós feIzárkóáatások egy részét,
,az sNI tanulók fejlesztését, a BTM-es tanulók speciális
képessé8fej lesztésétaz osztályfőnökökkel,
szaktanárokkalegyüttíDúködve

l(ülsös oktatók,
Logopédus:Tóth Zsoltné
katolikus hitoktató: oláh Dezső
Evan8élikus lelkész: sághy Balázs
Hit gyülekezete hitoktatójaI Kántor Mibály

ldén is, rlint ninden évnyitókoí hagyományaink}oz
híven scbultiite-vel ajándékozzuk me8 a leendó elsó
osáályosokat, akik az óVoda belyett most már az iskolába igyekeznek re8gelente

a tanévben:

csdmör Jenó Dzsúlió
Doszpoth Aíiella
Jónás Tünde lldikó
kovács Fannl
Lukács Erik
Mayeí Arniida Fre.ja
Nagy Mirella
oláh zolíán
Váíadi Márk Dávid

A

osztály
osztály

HlRMoNDo

Tiszt€lt szülők!
Az iskolakezdés megváltoztatja a családok életét,kütönösen ahol elóször,negy a gyernek,,a család szcnc
fénye" iskotába, Biztosan tele vannak lllost kíVáncsisággal, aggodalonlnal, de azt hiszen. ez termószetes vele-

járó1a a nrai napnak.

Mi. a[ik ilt va6yunk, l,Lanunk a gyereke],. Onök es
iskola lnellett, segítve egymás munkáját

a7

Mi pedagógusok
lnlndent nreg fogunk tenni, hogy ránk bizott gyeímekeik
okos, ügyes és tisáelettudó fiatalokká váljanak
Kérenr onöket bizzanak bennünk|

Bízzanak tanítóinkban, tanárainkban, ugyanakkor szeretnéln me8kérni Önöket, hogy segítsék peda8ógusaink
munkáját gyernekeik boldogulása éfdekében| Mi továbbra is nyitottak, együttműködőek és felkészült Peda8ógusok va8yunk, de
biaosan ne,r) tévedhelellenekI E7éíkérem Önöket oszszák neg vélelnényeiket, tapaszlalataik, hiszen közös
úton llaladunk a g)ermekeL érdekében Valanlennyi
pedagógusUnkhoz bizalommal forduthatnak kérdéseikkeL,javaslataikkal!
Bízom benne, hogy a szúlők és az iskola egyet akarva,
egymást se8itve meg tudja majd valósítani elkéPzeléseit
ebben a tanévben is

Vé8ezetül Szent8yörgyi Albeft szavait szeretném idéznl-

,,Az iskola dolga, hogl megtanítlassa yelünk, hog})an
kell lanulni, hogl Jelkelrse a tudás irán|I étyág]unkal,
hog) megtanííson bennünket ajól |é4zet! nunka örönére és az alkotás izqalmára, hóg), megtanítson szeretni
amil csinálunk és ho&) segílsen hegtalál i azl, anií
szeretünk csinólní. "

Mindennápi tiunkánkboz sok öíőmet, jó egészséget,
együtt elért és nre8éfi sikereket, oPtimiznust kivánok l
Tóth_sinroD Andrea
tagintézmény-vezető

ol.DAL
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Eseménydúsprogramok a nyugdíjasklub táján
Hónapról.hónapra

zajlanak

fi unkaprogram történései

az

éVcs

Kdzónségt!lálkozónk vendégc
Pusaainé dr Podmaniczky Eízsébet
volt, aki az aszódi Podlnaniczky Ká-

roly cgycncsági leszánnazottja Lenyú-

gólö

cltiadásl hallottunk csodálaíos
élctútLalAz egy évVel ezclótlt hel)rtör_
tlneli vetélkedő kapcsán roglalkozrunk
mélyebben a Podmaniczky család élet_
útjával, aszódl kapcsolaiaikkal Úgy

gondoIluk úle$z€rűbb lesz, ha az utód
mesól az,,ósifészek"-ről ( igy nc]/eac

a család Aszódol) Meghivtuk €ne

a

beszélge!ésreaz a§zódi kónyvLár igaz_
gató lre]yc(csét Adorján Elnesét. aki a
hcl},tóíélleli vetélkedót szervezle ds az

Aszódi Podlnalriczky Jú]la Nöegylel
vezetöjét is. akil Kovácslré Erzsike a
hel}ellese kópviselt Milrdenkinek Lec
szett a doktomó kózveLlen. kedves
egyéniségc, cgy percig seDl Unalkoz_
lunk a 3 óra alalt, aki a köveLke7ókel
iíla a lraplútkbai
., Nagy szeretettel jöLlem, dc azt iiszem. kicsit Sokat beszéllcm Remélem
Dem UnLatlam scnkit

"

Aszódon részt vetlünk a Generációk
napján Csülökpörköltet
fóáünk Scl_
meczi Marika, Juhászné Bóbe verset ts

mondon A jól szervezctt ícndczvényL
]ó músorok is tarkílotLák

Egy borongós délclőtt

indultünk
A táborban., sáIoroz_
tunk" le ht tafioltuk az éves névnapi
Domon},völgybc
kdszönLónket

szakitottunk

a

hagyomá-

nyok(al. ncm fózlünk. hoaák nekünk

az ebédel lgy aztán ldónk is maradt
még a Lázár,parkl 1ovas bemUlaíóra is
szervezé5ét Gohér Misinek köszönjük

A ,,cseíháii Múvészkór" turai

csopon

gáláján vo]Iunk a ,.Szeretet nap"-ján
sellneczi Marika kis szivekel készitett

melyben küIönbdzó idézcleket írt

Nagy sikere voh a §zereteLszivnek, igy
Devezlék e] UgyszinLén sikere vol( a

dolnon)i süLiknek is, lragyon izlett
mindenkiIek A sütiket Buzásni Miküsné, Veréb é és selmcczi Marika
készitették Kószönjúk lnunkájukal,
sellneczl Marikának lnég kijlön a szi_

vek készitéséveljáró aprólékos lnunkájáI is
Részt vettünk az óvodások. i§kolások
ballagásán, egy-cgy szál virággal kó_
szön{ölIük

óket

Csatlakoaunk az ikladi n},Ugdí]asklUb
1'elréíVári, cserkeszólói, leálryfalul ki.
rándulásához
Falunapon szerepeltünk Viszonoztuk
versegi nyUgdíjasok vclrdóglálását
N

A

a

agyoD j ól éreztük magunka1

Dreleg napokon az egri és a bogácsi
sirandokon húsitettük lnagUnkat

A veísegl íaluDapon t6

_an

képviseltük

k]Ubunkal augusztus 2? _én Dalkörünk
szerepelt is nagy sikcrel Jó rendezYény voll,jól irczlúk lnagunkat
Eves tervünkben még szercp€lt aZ aug
20 _i lnegenlókezés, a klUb műsonal is

.,készen álh", nenl volt rá igény, ncm
volt fal!szintú rendezvény saJnáljuk
Grósz KornéIné

Szeretet napi meghívás Turára
Áz országos Bat§ányiCserIlát Mű!és*ör szcíctct napirelrdezvén,v-ére kapot( mcglrivót a Derűs EvekNyugdijas Egyesúlel
A'j'Urán sona ke.iilt esemén},nek lgen nivós vendégei voltak Fellépett többck kózótt Peiő Edilra és Törók.szabó Attila élrekmúvész,Bacsa Ferenc operaénekes Banók Anikó ., Hazám" cimű versét adta elő N}Ugdüasailrk galga nrcnti nóIákat énekeltek
]-öbb érdekes előadás voh még. ínelycnjól szórakoáak aJeIenIévők A Bohunka Jánosné á lta l készilclr babák érdekes szíDfoltjai
volLak a7 eseménvnck
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YáIasztás az Udülőhelyi Napon
EByesületünk 20l6. augusztus 20_án Közgyűlést tartoft,
ahol 24 fő tag és 30 nem tagjelent nreg, Jelen Volt Tantó

A

csab

poIgáínlester úr

Meglrívóban közölt

napirendbcn, amelyet

e8yhangúan elfogadtak a következók
Teljes körű vezetőségválasztás

a

tagok

szerepeltek:

Egyebek. - Tájékoztató az üdülőterületi vizszolgáltatás
belyzetéről
Á napirendi pontok negszavazása után Dr Kárász Já_
nos elnök nleglöszdnte a Vezetóség kél ev (orán Végzett lnunkáját, majd bejelentette, hoBy - egy fő kivételéVel - a régi vezetőség minden taEia továbbra is vállalja
ajelöltséget, A vezetói tiszlségeke a tagok lnás jelöltet
nemjavasoltak,
A lagok nyil! szavazással a következó üsztségvisclőket
választották:

E8yesüleli elnöknek: Dr Kárász Jánost
Elnökségl tagnak: Gulyás Csabát és vámos llonát
Egyesületi titkáIllak: Fehérvári lnrrénét
Felűgyelő Bizoítság elnökón Dr, Cyenge Má(yást
Felügyeló Bizottság tagjalnak: Bittner Jánost és Kiss

Tiboí
A 2 sz

napirend (a vizszolgáltatás kéídése)tárgyálása

során az Egyesüleü elnök lsneítettc a Belügyminisztéri,

unban 20l6, június 28-án negtatlott hatósági egycztctés ercdDényét,anely szeíintI
a Pol8áímester úr icnlélehen ti'Jelentette. lrog1 az Önkornányzat írásban történő felajánlás esetén átveszi a
VízműVet és a vizhálózatot, de fizetni nenr tud érte, felszólalása során ugyanezt nregismétclte,
az egyeztetésen készültjegyzókönyv szerint a Szöve!kezet vezetóségc isnré( nem áiánlotla fel a Vízmüvet áC
adásra

Továbbiakban ismeftelésre került a váci víznlú
(DMRV Zrt,) vezérigazgatójának válaszlevele, anrelyben negtudtuk, hogy a DMRV Zrt 2016 augusztus 31-

én befcjezi a Vianű üzcneltetéséi
Több felszólaló és ajelenlévők egyhangú szinrpáoa szavazása alapján állásfoglalást fogadtunk cl, alnelyben
felszólitottuk a szövetkezet vezetóségét arra, hogy a
Vizrrrűvet a 'jogszabálynak nlegfelelően késedelem nélkül adia át az Önkormányzatnak, vagy hívja össze a
vizfogyasztók Közgyúlését ugyanerre a napirendre vo_
natkozóan- Ellenkező esetben isnleretlen tcttes ellen

bunlelö feIieIenlesI keldenlin)e7ünL az Ügyeszségen,
Levelet 20l6 augusztus 22-én me8küldtünk a szöVet-

A

kezetnekAz elrelt idószak alatt a Vizszolgáltatás kéídésébenkedvczó fordulat töIlént A Szdvetkezel ugyan nrásfét napra, alapvetően a lakosság értesítésenélkül megszüntette
a vizszolgáltatást, de intézkedésünk alapján á Katasztró-

favédcleln - együlhrrúködósben az Önkornrányzattal szeptenrber 2-án ]6 óíakor a vizszolgálQtást újra indi
totta,

Köszönjük a Polgámrester úr és a Jegyző úr aktív közrelniiködésót
A náp nlasodlk íelében az eg) il leg5ikcíesebb ÜdülöheIyi napol rendeztük nreg Jelen volt közel l00 fó részt_

vevó, koztuk sok fiatal család A gyernekek részére
Budai EVa és csapata nagyon eredeli ,,Jálékszigete("
hozotl lé!íe1,1llél nagy sikerl dlalolt r fólötelseny és
,,Eva néni szábolcsi töltött káPosááJa", MegválasztottUk
a .,Völgy szépét"Ezúttal a kilencedik alkalomnral adtuk át a,,Kertek szépe" díjat kél kategórlában A tourbo_
la isnét népszerű volt, Nagy sikert aíatott Balázs Péter
táncDlűvész szólótánca és a jelenlévók kozrerrrűködéséVe[ taított fordulatos és hunloios néptánc oktatása. Köszönjűk a szervezők rrrunkáját, hogy lsnlét egy jó hangulatú píogramot tarthattun k,
Dr Kárász János

_

Udülőbarátok E3yesúLele

Eddig bírta a híd korlát
Szelencsés kimenetclű baleset töítént a községünk
közepén lévő hídnáI.
Egy felelőtlen gépkocsi vezető neki hajtott a hid
korlaljírnal. ami darabokra lön. csak a szerencsenek köszönhető, hogy nem történt komolyabb személyi sérülés.
A megrongálódolt korlát javitása foLyamatban van.

ol,DAl. l0
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Edes élet a Törődés otthonban
Nagy órómünke szolgált, amikor ismétclten megk.reslek
azza|, |1oqy a helyi település laPjában lájékozlassuk a
domonyi lakosságot intéanényünk nagyobb eseményeiról
Minden ilyen alkalom pozitív vissza]elzésl ad számunkra
arról. hogy a}itív tag]ai vagyunk ennek a kis telepúlésnek,
mely befogadott bennünket Mt sem bizonyiúa eá jobban,
mlnt hogy imínár nem elsó alkalommal kaptunk m€ghivást á
Falunapra is, melyet boldo8an fogadtunk el ldén nen csak a
fózóversenybe neveztünk be, hanem ellátoltaink a szederjnda
lánccsoport feIlépésévelis kedveskedlek a helyi közönségnek lózővcrscnycn szép eredményt éíünkel, az eIsó he_
^ mc]let1 a küzónségdűat is sikerült elhoznunk A hatal,
lyezés
mas lelkcscdéssel és odafigyeléssel készítettnrenünk, a inarhapórkölt iuhtúros sárapacskávaI és vitamlnsaIátával haial-

A

nyár lolyamán sághy Balázs lisáeleles úr keíesett meg
minkel, hogy Amerikából érkez€( vendégeivel szeretnének
önkéntes nunkát váI]a]ni otthonunk szépiLgetéSébenKél

látogatásl tehetlünk a Lázár Lovasparkban Nagyszerú éllnónnyel gazdagodtunk, lneglekilrthellük a parkol, a ViIágbajnok temér, az istállót és a falusi udvart, valamint résa vehet(ünk egy látványos lovasbelíulatón, mely alka]mával betektn.
tést nyer]retLünk a loYák és a lovasok éIelébe,nUnkájába, A
Lázár Lovaspark felajánlásávaI, 60 fóvel tüdtunk résá venni
a progíamon, kiváncsi intéZmén}1 lakók_l€l, dol8ozók}al éS
lelkes családtagoklal, akikke] cgyütt örölnteli órákat éIhet,
tünk át Natsyon köszönjük a szervezésbeli és kivit€l€zésbeli
segítséget Gohér Mihály képviseló úmak, aki aktív közbenjárásával segítelte a program megvalósulásál

A Töródés oBhon lakóiva] mi is

a relepűlés és a klstérségünk

aktív réSztvevól szerelnénk lenni, ezért bízunk abban, hogy
továbbra is annyl szeretet és segilséget kapunk a kömyeze_
tünktól, mint a korábbiakban Kórzönjük a telepúléSnek, hogy
to!ábbra is mcgoszlhaljUk Önökkel örömünk€t,

Iakószoba fc]újílásál, festésé1!á]lal(ák, melyct ezúlon is szeretnénk negkószónni Mlnd az inlózminy cllálottai, mind a
dolgozók nag}ía fuékelik a segitségcl Hálásan kószönjük
toVábbá Sághy Bálázs tiszt€leíes úmak és segjtóinek az áldozatos münkájUkat és á vidám hangulalot
Természetesen az i|tézményben a nyár folyamán sem álltunk
le a programok szervezéséVe], többck között voh foci EB.re
való hangolódáS. szutkolás a magyar csapatnak Tóbb alkalommal is ellátogaltunk a veresegvházl kiVetilón meglekiíer

ni a számunka fontosabb m€ccsek€t. átérezni a szurkolói
hangu]atot Az EBn kóvetóen ki}irdellük az inlézményiEB_

totó eredményeit, mint kiderült, a férfi ellároltak és dolgozók
mellett a nók is kedvelik a labda gásl Az EB_toló nyeremé_
nyeit a Medi-shop Kft ajánlotta fel, az értékes ajándékokai

Keserú László ügyvezeló adta

A

á1

a nyeíeseknek

Tördda( oííhon na$ orómmel fopadla,

ho$

ing}ene,

Hangyáné KJasarai EszLer
]Tlenlálhigiénés csoportvezetó

életünke1

Dr koczka klára
igazgató
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Ktézilabda
Az elmúlt szezon végén4 csapattal vettünk részt a szokásos immáí 40. Velence kupán
Lányarrrk lgyőzelerrrmel a4 helyen végeack
serdülő csapatunk ezüstémet szerzett, a döntőben l
gólo5 vercséget szenvedett a Nyiregyháza gárdájától
Két csapattal indultunk a felnőtt lnezőnyben Juniors
névcn szerepló csapatunk tisáes belytállással győzelelll

nélkül végzett, násik csapatunk a csoportnrérkőzéseket
nre8nyerve elenlén játszott,

ahol

harnradik_

ként bronzérnet
szerzett.

lllRMoNDo
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zas

A 2016-17-es szezont 4 csapattal

terveáük, de köz_
bejött a versenykiírás. ahol a serdúlók korlratárát
alulról is beszabá-

lyozták Így nem
oSB csapa_

tudtuk

1unkat elinditáni
Ezek miatt junlor lány, fiú és lérílfilnőlt csapattal pró_
bálunk nleg hclytállni a bajnokságban

Hazai nérkőzóscinket továbbm is kaúalon a kovács
LászIó spoftcsarnoklran játsszuk

jó

Hazai nrérkőZést elószö| szeptenrbel 2l-ón szerdán jullior fiaink játszanak Gödöllő ellen 1815 órás kezdettel,
Dlajd 25_ón Vasálllap lányaink az FSZSE csapatát fo_
gádják l5 00_kor, felnólt csaPatunk 17 00-kor a Százlralo rbattai Tc. csapaúval mérkózikI

Jobban

Köszönjiik nllndcnkinek az elrlúlt sZeZoDbeli játékát,
áldozatos nunkáját KüLön köszönjiik a szülóknek a

alkaluat terentett egy kis
csapa!építésr€,
beszé lgctésre

nrcgisnlenük egymást
a pályán kívül is, színVonalas prograDlokat szerveztek a
rendezők (tánc, fáklyás felvonulás, kozös Vacsora stb )

Július 30_án gyönyörú időben évzáró bankettet tartoF
tUnk Domonyban az aszfaltos pályán Kis játék után , aZ
el,,núLt szezon beszánolóit és ajövő szezon teNeil hall,

részvételt,a segítséget Renréljúk ebben az évadban is
1alálkozunk!|!!|

várunk mindenkit szurkolnt!

HAJRA DoMoNY!!!!!

8athattuk nleg

Rafíhi zoltán

Finom ebéd fótt, volt ugráló vár és urindcnféle szórako-

,,GII\,T"-

Galgamenti Ifiúsági Napok 2016
gyermekeiL

Korán reggel érkezle a g},erekek nagy

izgalommal várták a busz érkezését
DélelóLt szerVezelt prcgramokon vettek
részt, ahol az ehósegélyryújtásró] kaP,
Iak gyakorlati laPasáalatot

A falunúzeumba le]retősógük vo]t látni
a régi paraszlbáz búlorait, használati

eszközeiket Csodá]kozva néztéka régi
vasalót, edényeket. kelnencét, lárnpát

20l6,

augusztus 25,én Galgaínenri
l{úsági Nap keretében l0 domonyi
gyermekkel közösen Versegr€ lálogal_
lunk c1, aho] á helyi család- és Gyer_
mekjóléIi szolgálat vendégül látolt

minkel és a Kistérség települéSeinek

Majd a Józsananyára lálogaliunk el,
ahol a tebenekcl megetethették és a
lóbbi }áziállatof m€gnézhették az

A le]kes gyerekek

|

ud_

ügyesen helyt álItak
a kviz kérdésekben.slabiI oldalfckvés
gyakor]ásban. sebkötözésben A dél-

3 doinonyi lány
külölr düazásban is részcsülr
Köszón]ük a versegi kol1eganö munká_
já1 és a részlvevő gycrnl€kek jókedvél
Köszönjük a Tantó Csaba polgármester
utáni táDcversenyen

ur

részvéteIéLa tendezvénven

cyebnárTimea

csa]ádsegiLó

Hmcsár Pállré-+sctlncnedzser
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&&tröffisffiáffi&&sáffi
Szüreti hívogató

&.\
€!r Közhíné tét€tik, hogy

l}N

felújítása
A

Jó §zórakoá§l

+i!|

térköből kialakitoLt parkoló, járda és behajlók elkészühe

ez

I

khánunk minden fchonülónak es

nézonck:

Múvelode.i é. Spoí Bizodsás

fede( busznegá!
1ó készúh el, Ezulfu az nj fü és diszlu.Ják lelepitésére k€íül
utálr folytatódik á tótér felúJílása Elóször

hagyományainkioz hiven.

vombalo
lvo Llarl
)ékbellls

S
2\
E!!]

E

a

Anlryll igérhetünk, lro8y ínindkétfelújirás el fog készüllri a
közcljóvóben, mely az emberek kényelmél, jobb közórzetét
szolgálja majd

,.}a
HÓ-

J\
En
H

Megemlékezések

Mivel a felújitás saját bevéleli fonásból készül, czén csak
lépcsózclcsen van lehetőség az elkészi(éséreAz ónkornrány,

zat költségvetése csak czl lcszi lehetóvé
Ug]ancz vonatkozik a temetö uma falára és könlyezetére is
türclmcllenkedóket rószben meg lelret éneni. de nrindenkl,
^
re érvénycsaz a közmondás, hogy addig takarózz ameddig a
lakaród ér

á

Eíesitjük a község lakóit, hogy folyamatban van közséfijnk
hires szülöltének, Huszárik zoltán fi lmrendezó szül€tésének

85 -ik és halálának 35 _ik évfordulója megünneplésének szer-

Az eseményt szer€tnénk összekaPcsoIni közsé8ünk ldőskorúinak köszönLéséve]

Doínony Község Önkormányza(a és a szervezók

Fáklvás felvonulás
167 évvel ezelóti, 1849 oklóber 6-án a magyar lörténelem egyik legsötétebb napja vinadr fel_ Ekkor végeáékki
a honvids€reg
vezetóit Aradon

Az

aradi véíanúkpéldája olyan örókség, melyet egy
résaól ismemúnk, más részről ápolnunk kell

Hírmondő
Kiadó: Dolnony Kcjzség Önkornrányzata
F€lelős

szerkcsztő: Tantó c5aba polgármester

sz€rkcsztő:

cohér Mihálv

Nyomdai munkík: ondrik Bt
Mcgiel€nik:

700 példányban

Email cím: goherniisi@gnlail com

Fáklyás meneí€l egybekötötL
minden domonyi lakost

20l6, október

megem]ékezésre invilálunk

ó._án ( €sütöílök

UnneDi Drograo:

)

18 órakor ÖkomeDikus klentisztelet az Evangélikus
templomban Ezt kövelóen fáklyás menel az Ó teme!óben
találl)ató siíemlék]rez llt koszorúzással egybekölött músonal€mlékezünk az aradi hósökr€.

,,Az igél nelyé élelel áldazáhalL
s.ivébe írták az egész hazáhblL
Ulódlólíogja hű ulódon tahulni:
Hagan keLl élni, s hog| 1ehe! neghalni!"
Po]áx) i Ldj05

Mlnden érdeklódöt szeretett€l

várunkI

Mutelode\i

é§

spon Bilo(§ag

