
Lőrincz Pál:
Három Füles

Három kis nyúl ül a réten.
Mesebeli faluszélen.

Előttük egy halom tojás,
Húsvét táján ez így szokás. 

Festék is van jócskán, bőven,
Fut az ecset tekergően.
Tojáson a színes csíkok

Olyan, mint a fürge gyíkok. 

Kellemes Húsvéti Ünnepeket
kíván

Dávod Község
Önkormányzatának

valamennyi dolgozója!

XXVI. évfolyam, 2011. április,  Szelek Hava

DávoDi ÉLet
DávoD község
ÖNKoRMáNYZAtáNAK
lapja

Nyúlapó is megjön közbe,
Leül köztük ott a földre.
Nagy bajuszát simogatja,

Tojásokat válogatja. 

Szebb az egyik, mint a másik,
Nincsen köztük mely hibázik.

Ügyes ez a három füles,
Nem lesz a tál sehol üres. 

Jut is bőven minden házba,
Locsolóknak tarisznyába.
Kinek nem jut fusson ide,
Nyúlapó tesz a zsebibe.

tARtALoM

Húsvét
Közérdekű hírek
            •  Ügyfélfogadási rend
            •  Térítési díjak
            •  Közbeszerzési terv
Dávod víziközmű-társulás
2010. évi mérleg
Lomtalanítás
Közterület karbantartás
egyebek
Házunk tája
            •  Színjátszóink
            •  Segítünk Klub
Festménykiállítás
Sport hírek
            •  Kézilabda
Anyák napja
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Húsvét minden évben más és más dátumra esik, hol márciusban, 
hol pedig áprilisban ünnepeljük. Ennek oka, hogy húsvét időpontját, 
a tavaszi napéjegyenlőséget (március 21.) követő holdtölte utáni első 
vasárnapra jelölték ki még 325-ben. Az ünnepet megelőző időszak 
számos szokással, népszokással tarkított. A keresztény egyházban a 
húsvéti előkészület ideje a negyvennapos böjt, melynek „szigora”, 
miszerint ez időszak alatt tilos húst fogyasztani, zsírral főzni, zenés 
mulatságokat tartani mára már enyhült. Ma már nem ilyen szigorúak 
az egyházi böjt előírásai. A tilalom csak az utolsó hétre és nagypén-
tekre vonatkozik.

A néphagyományban a húsvétot megelőző vasárnapoknak nevük 
van: gulyásvasárnap, feketevasárnap és a hatodik vasárnap a virágva-
sárnap, mely az ünnepsorozat utolsó vasárnapja. A virágvasárnappal 
kezdődik a nagyhét, melynek napjai Jézus jeruzsálemi eseményeihez 
kapcsolódnak. Virágvasárnapon a keresztény templomokban kör-
menetet tartanak, így vonulnak be a templomba, szemléltetve ezzel 
Jézus bevonulását Jeruzsálembe és megszentelik a megelőző szom-
baton szedett barkaágakat. A hagyomány szerint ennek bajelhárító 
szerepe van. Ezen a napon magyar szokás volt a villőzés (zöldág-hor-
dás) vagy miként itt Dávodon többen ismerjük a suprikálás. A fiúk az 
ággal megütögették a fiatal lányokat, mennyecskéket, ezzel segítve 
elő a termékenységüket. Virágvasárnapot követően hétfőn, kedden 
és szerdán nincs különösebb szertartás a római katolikus egyházban. 
Ezt követi a húsvéti szent három nap: nagycsütörtök, nagypéntek és 
a nagyszombat.

Nagycsütörtök az utolsó vacsora emléknapja. Ezen a napon a 
mondás szerint „a harangok Rómába mennek”. Nagycsütörtök esté-
jén ugyanis elhallgatnak a harangok és legközelebb nagyszombaton 
szólalnak meg újra.

Népi szokás szerint ezen a napon spenótot főztek a jó termés re-
ményében.

Nagypéntek, Jézus kereszthalálának a napja. Ezen a napon nem 
tartanak misét a templomban, csak Igeliturgia van. A népi babona ezt 
a napot szerencsétlennek tartotta és ez oknál fogva tilos volt minden 
állattartással és földműveléssel kapcsolatos munka.

Ez a nap a böjt és a gyász napja. A legtöbb családban ezen a napon 
halat főznek, és egyáltalán nem esznek húst.

Nagyszombat este „visszajönnek” a harangok és a templomokban 
meggyújtják az új tűzet, mely Jézus és a remény jelképe, és azt tudatja 
a hívőkkel, hogy Jézus feltámadt, a megváltás közel van. 

A keresztény egyházban húsvét Jézus Krisztus feltámadásának 
ünnepe, így húsvét vasárnap a feltámadás napja. Ezen a napon bá-
rány, sonka, tojás, torma kerül az ünnepi asztalra. A húsvéti bárány 
Jézust, Jézus áldozatát jelképezi. A tojás az élet, az újjászületés jel-
képe. Egyes vidékeken az egészben főtt tojás ugyanakkor a családi 
összetartást is jelképezi.

Húsvét ünnepét kicsik és nagyok egyaránt várják. A kicsik fészket 
készítenek a nyuszinak és izgatottan várják, hogy mit hoz a Húsvé-
ti nyúl. A nagyobbak, idősebbek már sokkal inkább várják a húsvét 
másnapját, a húsvéthétfőt. A lányok már az előző nap, napokban ké-
szülődnek, tojást festenek. Bár manapság már ez a szokás is eltűnőben 
van. Nézelődtem az interneten és találtam 5 villámgyors tojásfestő 
módszert, melyet most megosztok az olvasókkal, hátha kedvet kapnak 
a tojásfestéshez a lányok! 

Íme néhány locsolóvers:

Korán reggel útra keltem.
Se nem ittam, se nem ettem.
Tarisznya húzza a vállam,
Térdig kopott már a lábam.
Bejártam a fél világot, 
Láttam sok-sok szép virágot.
A legszebbre most találtam, 
Hogy öntözzem, alig vártam.
Piros tojás, fehér nyuszi,
Locsolásért jár a puszi!

tojáSFeStő MóDSZeR

1MAtRicáK
Ragassz a tojásokra például csillag, szív vagy - ha pöttyöset sze-

retnél - kör alakú matricákat! Ügyelj arra, hogy a matricák minél szo-
rosabban és pontosabban tapadjanak a tojáshéjra! Áztasd a tojásokat a 
tojásfestékbe! A száradást követően húzd le a matricákat!

2LeveLeK
Ha természetes mintával díszítenéd a tojásokat, végy petrezse-

lyemzöldet vagy gyűjts össze néhány méretben megfelelő, formás 
falevelet! A leveleket rögzítsd a tojásra úgy, hogy az egészet egy rossz 
nejlonharisnyába teszed és minél szorosabban összekötöd. A csoma-
gocskát ezután helyezd a tojásfestékbe! A harisnyát és a levelet csak a 
festék teljes száradása után távolítsd el! 

3ZSÍRKRÉtA
Főzd meg a tojásokat ecetes vízben, majd csak addig hagyd őket 

hűlni, hogy már épp kézbe tudd fogni. Zsírkrétával rajzolj a tojáshéjra: 
készíthetsz valamilyen szabályos mintát, de jól fog kinézni az is, ha 
szabálytalanul, több különböző színnel, akár több rétegben satírozol 
és a színeket az ujjaiddal „eldolgozod”. Ha elkészültél, a tojást óvato-
san helyezd egy darab papírtörlőre és várd meg, míg teljesen kihűl!

4BeFőtteSguMi
A tojásokat tekerd be befőttesgumikkal! Mutatós lesz a végered-

mény, ha csak néhányat teszel fel, de az is, ha szinte az egész tojást 
gumikba burkolod. A tojásokat ezután tedd a tojásfestékbe! A gumikat 
száradás után távolítsd el!

5KörömlaKK
Különleges, üvegszerű tojásfestést készíthetsz körömlakk segít-

ségével. E célnak a legolcsóbb vagy maradék körömlakkok is meg-
felelnek. Egy mélyebb tálat nagyjából félig tölts fel vízzel, majd a 
vízbe önts legalább két különféle színű körömlakkot és egy hurkapál-
cika segítségével keverd el! A tojások egyik felét mártsd bele a kö-
römlakkos vízbe, majd helyezd őket a még meg nem festett felükkel 
egy tojástartóba száradásig! Ahogy a festék megszáradt, mártsd meg 
a tojások másik felét is a körömlakkos vízben! Az ilyen technikával 
festett tojások kizárólag dekorációs célra alkalmasak, elfogyasztani 
ezeket nem szabad!
forrás: http://www.nlcafe.hu/husvet/20110415/5_villamgyors_tojasfesto_modszer/

HÚSvÉt 5 villámgyors

Húsvéthétfőn sok népszokás él, de a legismertebb mindközül 
a locsolás, locsolkodás.

A locsolók különböző versek kíséretében, melyek között 
akadnak humoros kis versikék is, locsolták meg, a nekik 
ezért cserébe „jutalmat” adó lányokat. A locsolásért kapott 
jutalom lehet piros tojás, pénz, ill. ilyenkor a lányok itallal és 
édességgel kínálják az elhervadásukat megakadályozó fiúkat, 
férfiakat.

A locsolók régen „rózsavizet” használtak, majd divatba jött a 
kölni, parfüm - a locsolás szelídebb formája – és a szódavíz. 
Természetesen ez nem új hagyomány, hiszen régen is előfor-
dult, hogy a lányokat kivonszolták a kúthoz, s vödör vízzel 
leöntötték, vagy a patakhoz vitték, s megfürdették őket.

Pálinkás jó reggelt kívánok e háznak, 
Főképp a dolgos szülők jól nevelt lányának!
Elmondom én gyorsan jövetelem célját:
Megöntözöm most a környék legszebb lányát.
Kívánok e háznak hát mindenből eleget, 
Főképp békességet, egészséget és szeretetet!

Biciklivel érkeztem, 
40 métert fékeztem.
Józsi vagyok, szép és laza, 
Locsoljak vagy húzzak haza?

Húsvét hétfő reggelén mosolyog az ég is, 
Adjatok egy fél decit, mosolygok majd én is.
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tiSZteLt LAKoSSág!

Dávod Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. március 
21-i ülésen döntött a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátá-
sokért 2011. április 1-től fizetendő térítési díjakról.

1. sz. melléklet
a 4/2011./ii.25./ önkormányzati rendelethez

A Gondozási Központ intézményi térítési díjai 2011. április 1-től a 
következőképpen alakulnak: (A térítési díjak az ÁFA-t nem tartal-
mazzák)
I. Szociális étkezés és nappali ellátásban étkezők, valamint házi 

segítségnyújtásban részesülő étkezők intézményi térítési díja:  
370,- Ft/ebéd

II. Nappali ellátásért – étkezés kivételével – térítési díjat nem állapít 
meg a képviselőtestület.

III. Házi segítségnyújtás ellátásáért térítési díjat nem állapít meg a 
képviselőtestület. 

2. sz. melléklet
a 4/2011./ii.25./ önkormányzati rendelethez

I. A képviselőtestület az alkalmazottak, önkormányzati dolgozók 
étkezési térítési díját 2011. április 1-től 370,- Ft/ebéd összegben 
állapítja meg. (Áfa nélküli összeg)

II. A képviselőtestület a gyermekek védelméről és gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában kapott fel-
hatalmazás alapján az alábbiak szerint állapítja meg a gyermekek 
napközbeni ellátása után fizetendő térítési díjakat 201. április 1-
től (A térítési díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák):

(1) Az általános iskolában az intézményi térítési díj:
- napközi otthonos ellátás (tízórai, ebéd, uzsonna) esetén: 300,- Ft
- ebéd igénybevétele esetén:     198,- Ft

(2) Az óvodában az intézményi térítési díj:
- napközi otthonos ellátás (tízórai, ebéd, uzsonna) esetén: 230,- Ft
- ebéd igénybevétele esetén:      152,- Ft

KÖZÉRDeKŰ HÍReK

ÜgYFÉLFogADáSi ReND

Dávod Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
2011. március 21-i ülésén megalkotta a 3/2001./III.25./ 
önkormányzati rendeletét, melyben szabályozta  szervezeti 
és működési rendjét. A rendelet melléklete az alábbiak 
szerint szabályozza a polgármesteri hivatal ügyfélfogadási 
rendjét: 

PoLgáRMeSteRi HivAtAL
ÜgYFÉLFogADáSi ReNDje

Hétfő: 8:00 – 12:00  13:00 – 16:00
Kedd: - 13:00 – 16: 00
Szerda: az ügyfélfogadás szünetel
csütörtök: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Péntek: 8:00 – 12:00

DávoD KÖZSÉgi ÖNKoRMáNYZAt
2011. Évi KÖZBeSZeRZÉSi teRve

Dávod Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. március 
21-i ülésén elfogadta az Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervét 
az alábbiak szerint:

Beszerzések, közbeszerzések:

1./ PR – kommunikációs tevékenység 5.700.000,- Ft
2./ Projektmenedzsment 20.000.000,- Ft
3./ FIDIC Mérnök 42.000.000,- Ft
4./ Kivitelezés/építés
(csatorna+szennyvíztelep) 1.132.332.000,- Ft

Dávod Község Önkormányzatának beszerzései, közbeszerzései a 
szennyvízberuházás II. fordulójához, vagyis a megvalósítás sza-
kaszához kapcsolódnak. A projekt megvalósítás (köz)beszerzései a 
támogatási szerződés 6. sz. mellékletét képezik.

Hirtenberg János Sándor
Polgármester

LoMtALANÍtáSi PRogRAM:  DávoD 2011. jÚNiuS 27 – 30.

Ø  Püspökpuszta egész területe
Ø  Fürst Sándor utca
Ø  Dózsa György utca
Ø  Béke utca
Ø  Kígyó utca
Ø  Damjanich utca

Ø  Halász utca
Ø  Wesselényi utca
Ø  Tolbuhin utca
Ø  József Attila utca
Ø  Ady Endre utca

2011. jÚNiuS 27. HÉtFő

Ø  Mikszáth Kálmán utca
Ø  Munkácsy Mihály utca
Ø  Bartók Béla utca
Ø  Jelky András utca
Ø  Lenin utca

Ø  Klapka utca
Ø  Epreskert utca
Ø  Hunyadi utca
Ø  Temető utca

2011. jÚNiuS 28. KeDD

Ø  Zrínyi Miklós utca
Ø  Bocskai utca
Ø  Petőfi Sándor utca
Ø  Árpád utca

Ø  Jókai utca
Ø  Kossuth Lajos utca
Ø  Táncsics Mihály utca
Ø  Kölcsey Ferenc utca

2011. jÚNiuS 29. SZeRDA

Ø  Hámán Kató utca
Ø  Alkotmány utca
Ø  Szabadság utca
Ø  Bem József utca
Ø  Zombori utca

Ø  Arany János utca
Ø  Liszt Ferenc utca
Ø  Vasút sor
Ø  Vörösmarty utca
Ø  Kiss utca

2011. jÚNiuS 30. cSÜtÖRtÖK
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A Küldöttgyűlés 2011. április 5.-én tartott ülésén a 2/2011. 
(04.05.) számú határozatában az alábbiak szerint elfogadta a 2010-es 
mérlegbeszámolót: 

1. eredményhez kapcsolódóan:

A működés sajátossága a víziközmű-társulatok életében, hogy az 
érdekeltségi hozzájárulások költségfedezetét csak a közcél (esetünk-
ben a víz-közmű önrészének összegyűjtése, ill. annak átadása) meg-
valósulását követően lehet elszámolni, és ezért addig a kamatbevéte-
lekkel nem fedezett költségek látszólagos veszteséget mutatnak.

A vízközmű társulások jellemzően a gazdálkodásuk során műkö-
dési költség hozzájárulást kapnak az önkormányzatoktól, kamat be-
vételekre tesznek szert, és a befizetett önrész költséghányada (mely 
alapszabályban rögzített) tartalmazza a működési költségek bevételi 
fedezetét. Ezeket a bevételek között számoljuk el.  Az érdekeltségi 
hozzájárulásokba épített költségfedezetet a társulati közcél megvaló-
sulásakor, ill. a befizetések zárásakor számoljuk el, és ezért egy lát-
szólagos veszteség keletkezik a működés során. Ez a látszólagos vesz-
teség a befizetések végelszámolásakor kerül elszámolásra, és szűnik 
meg a látszólagos veszteség. 

Befizetett érdekeltségi hozzájárulás: 54.095.761,- Ft
Költséghányad (12%):     6.508.828,- Ft
Felhalmozott működési költségkorábbi években:
       1.875.230,- Ft
Folyó évi működési költség:    1.445.740,- Ft

Összesen:      3.320.970,- Ft

A társulat kiemelkedően magas költséghatékonysággal gazdál-
kodik a lakosság megtakarításaival. Határozottan kijelenthető, 
hogy a társulat a jó gazdálkodás eredményeképpen bőséges tarta-
lékkal rendelkezik. A lekötött betét kamata jelentősen stabilizálta 
a gazdálkodás menetét.

2. Mérleghez kapcsolódóan:

Eszközök:
Ltp-s számlák:    35.588 ezer Ft
Készpénz:             7 ezer Ft
Bankszámla:      1.740 ezer Ft
Lekötött betét:    23.000 ezer Ft
Összesen:                  60. 335 ezer Ft

A közmű társulat esetében felhívnám a figyelmet az átmenetileg 
szabad pénzeszközök újra lekötésével kapcsolatos feladatra, amely 
kötelezően van előírva. Jelenleg ez a feladat kiválóan megoldott, a 
betét elhelyezés minden elvárásnak megfelel. 

A lekötési kötelem oka az, hogy a kamat bevételek két felhaszná-
lási formája létezik, az egyik a nem várt, beruházási költségek finan-
szírozása, ill. a működési költségek finanszírozása, amely csökkenti 
az önkormányzat ez irányú terheit.  

Források:
Alapítói tőke         500 ezer Ft
Jegyzet, de be nem fizetett tőke      -500 ezer Ft
Tovább utalási célú érdekeltségi hozzájárulás 54.096 ezer Ft
Véglegesen átadott érdekeltségi hozzájárulás   9.415 ezer Ft
Korábbi évek működési vesztesége   -1.875 ezer Ft
Folyó évi működési veszteség   -1.446 ezer Ft
Kölcsön             7 ezer Ft
2011-ban fizetendő adók          74 ezer Ft
2011-ben fizetendő bér          71 ezer Ft
Összesen:                 60. 335 ezer Ft

A pénzügyi ütemtervnek megfelelően folyik a források feltöl-
tése, és ez alapján határozottan kijelenthető, hogy az önkormány-
zati garancia vállalás beváltása nem várható. A társulat gazdálko-
dásáról joggal elmondható, hogy példaértékű.

2011. 03. 10.
Dr. Burka Endre

DávoD vÍZiKÖZMŰ-táRSuLáS 2010. Évi MÉRLege 
szöveges magyarázattal
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tiSZteLt LAKoSSág!
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy

2011. január 1-től
átalakult a közfoglalkoztatás rendszere. 

Emiatt sajnos csökkent a teljes munkaidős foglalkoztatás lehetősége. 
A munkanélküliek minél szélesebb körű közfoglalkoztatása miatt a 
részmunkaidős foglalkoztatás (2-4 hónap és 4 órás munkaidejű) ke-
rült előtérbe. Ahhoz, hogy bérpótló juttatásban részesülhessenek az 
ellátottak az éves felülvizsgálat során igazolniuk kell, hogy a felül-
vizsgálat időpontját megelőző egy évben a bérpótló juttatásra való 
jogosultságuk fennállása alatt legalább 30 nap időtartamban 

a) közfoglalkoztatásban vett részt, vagy
b) keresőtevékenységet folytatott, vagy
c) munkaerő-piaci programban vett részt, vagy
d) az Flt szerinti és legalább hat hónap időtartamra meghirdetett kép-

zésben vett részt, vagy az ilyen képzésben való részvétele folya-
matban van. 

Emiatt is törekedni kell arra, hogy az ellátás folyósításához szükséges 
legalább minimális idejű foglalkoztatásban mindenki részt vehessen. 
Mivel nem tudunk több embert huzamosabb ideig és teljes munka-
időben foglalkoztatni, így a jövőben nem lesz mód arra, hogy a köz-

területeket a korábbi évek szintjén rendben tudjuk tartani. Kérjük a 
T. Lakosságot, hogy ingatlana környezetét mindenki tartsa rendben, 
gondozza a lakóháza és az úttest közötti közterületet, gondoskodjon 
a megfelelő környezet biztosításáról. Aki ezt önhibáján kívül nem 
tudja megtenni, kérjük, szíveskedjék jelezni a Polgármesteri Hiva-
talban a szükséges munkák elvégzésének megbeszélése, egyeztetése 
érdekében. 

Megértésüket megköszönve:
Hirtenberg János Sándor polgármester

egYeBeK
Örömmel értesítünk mindenkit arról az információról, hogy 

2011. május 27-vel a Dávodi gyógy- és Strandfürdő 
ismét megnyitja kapuit.

Bízunk benne, hogy a működés valamennyi feltétele biztosított lesz, 
így a helyi lakosok, az üdülőtulajdonosok és az idelátogató vendégek 
is elégedetten vehetik birtokukba ezt az idegenforgalmi létesítményt. 

***
Tájékoztatunk mindenkit arról, hogy a Dávod Községi Cigány Ki-
sebbségi Önkormányzat megtartotta első rendezvényét 2011. április 
9-én. A Cigánybál támogatóinak és részt vevőinek ezúton fejezi ki 
köszönetét a Cigány Kisebbségi Önkormányzat Testülete. 
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––Nyelvjárási sajátságok: a népem nyelvében egyes helyeken még 
találunk nyelvjárási sajátságokat. Sajnos sok részben kipusztultak 
már. Közel lakunk a városhoz és hajlik népünk a városias beszéd fele. 
Legtöbb esetben az e helyett ë -t mondanak: mëgyëk, jöjjön helyett 
gyüjjön Nem azt mondják, hogy nya, hanem he. Pl.: gyüjjön he már 
ide.
Alma helyett óma.
Szalma helyett szóma.
Almárium (szekrény) helyett ómárium.
Venyít = szőlővenyige.
Édesanyám: édeszülém.
Édesapám: ídesapám.
Édesanyám: ídesanyám.
Abból, hogy abbú. Általában a ból helyett, a bú-t hangsúlyozzák. Sok 
van még, nehéz lenne felsorolni. A legsajnálatosabb az, hogy ma már 
fonó és kukoricahántás nincs. Nincs ahol mesélnének nincs, ahol a 
népdal szállna szájról szájra. Az egész dalkincs meg van fertőzve vá-
rosias zenével. 
Azért ennek ellenére is van egy-két népdal, ami még él a hagyomány-
ban: 
Kis dávodi, ej a kis dávodi réten,
Elvesztettem a sárga nyelű késem,
Késem után az aranygyűrűmet,
Azt sajnálom nem a régi szeretőmet.

A legsajnálatosabb az, hogy a mű, városi slágerek mintájára a nép fiai 
is kezdenek slágerokat készíteni én ezeket úgy nevezem, hogy népi 
slágerok. Szövegüket nem is közlöm, mert nem közölnivalók. 

gyermekek mondókái: 
Minden játék megkezdése előtt cicát (= fogót) választanak, attól függ, 
hogy milyen játékot játszanak. A cicaválasztásra több mondóka van. 
A mondókát a gyerekek körbe állva mondják. 

Az egyik játékoson kezdik (1 szám) a mondókát és a másik játékos 
felé haladnak (2 szám felé) úgy, hogy minden egyes gyerekre egy 
szót mondanak. Akire az utolsó szó esik, az kiesik a körből. Most 
eggyel kevesebben vannak. Újból így csinálják. Aki a végére marad 
az a cica. 
Ilyen mondókák: 
Kis tuskó, nagy tuskó, 
Töl’fa tuskó, sutty! (A sutty szóra egyet ütnek a gyerek mellére.) 

2.
Merre megy a vonat, mondd meg Te? (Baja felé)
Milyen színe van Bajának, mondd meg Te? (Olyan színt mond, ami-
lyen rajta van!) Pl.: piros.
Van-e rajtad piros, mondd meg Te? (Ha van rajta kinn reked, ha nem, 
nem!)

Fiú és leányjátékok: csirkézés, apacs, búvós cica, szaladó cica, árok-
cica, hová mész te öreg apó?, ördögöcske stb.

csirkézés: 
A játékosok úgy választanak cicát, hogy összeengedik a botokat. Az 
egyik hátra dobja (a feje felett). Hunyt szemmel meg hátrafelé. Ame-
lyik botra előbb rálép, az lesz a cica (tulajdonosa).
A játékosok között van egy „kicsi” és egy „öreg”. A kicsi az utolsó 
előtti a nagy (öreg) az utolsó dobó (ütő). A kicsi dobása után min-

denki kimehet. Az a cél, hogy mennél magasabbra elüssék a csirkét. 
Ha a csirke áll, a cica bárkit megdobhat, de ha el van dűlve nem. De 
csak abban az esetben dobhatja meg, ha botot fogja a határvonal előtt 
vagy mielőtt a kicsi ütött volna, kilép a vonalon. A dobó előtérből sem 
szabad kilépni. Amikor az öreg elütötte a csirkét, míg a cica fel nem 
állítja, a bottal be lehet futni a vonal mögé. A rajzon látható pálcaszerű 
rajz a botok helyzete kidobáskor. Attól függ, hogy ki hova dobja a 
botot. 

Ha az öreg sem talált, megtörtént a nagy tragédia. Nem lehet befutni. 
Megkezdődnek a próbálkozások, és ilyenkor van legtöbbször a cica-
fogás. A cicát az (újat) a régi csutkadarabokkal vagy labdával dobja 
meg szabálytalan helyzetbe. 
Ezt jól csak játékkal lehetne elsajátítani, a leírása egy kissé nehézkes. 

Hová mész te öreg apó? Fiúk játéka.
Van egy öreg a gyerekek között. Kezébe vesz egy botot és elkezd 
csoszogva menni. A gyerekek kérdik:
Hová mész te öregapó?
Apó: Misére.
Gy.: Elmehetünk mi is?
A: Mit ettetek, babot?
Gy: Azt, babot.
A: De ne fingjatok!
Apó elkezd a bottal misézni: zsó zsó zsó zsó zsó zsó és üti bottal 
a földet. A gyerekek egyszer csak elkezdenek a szájukkal pörcögni, 
mintha fingnának. Apó nagyon fölmérged és zavarja őket. Szaladunk, 
szaladunk.... kikapunk apótól. Újból kezdik másik apóval. (Bocsánat 
a drasztikus kifejezésért!)

Sántikálás: lányok játéka.
Az egyes kockákba csak egy lábbal a kettesbe csak két lábal szabad 
ugorni. A felső végén megfordulnak, ugrással. Az elsőbe a kezdés-
nél egy darab palát dobnak és végig ugrálják a kockákat. Aki minden 
kockába dobva végig ugrálja a jelölt teret, az háttal dobhat. Amelyik 
kockába dobja az a saját tere abba a másik nem léphet. Ő két lábbal is, 
ha akar. Van még hogy a játszótárs már nem tud ugrani. Versenyjáték! 
Izomfejlesztő! Rendszerint ketten játsszák, de lehet többen is. 

Népünk ételei: 
A legfőbb étel a tészta. Egészen pontosan azonban nem lehet megál-
lapítani. Az időszaktól függ. Amikor nehéz munkát végeznek nyáron 
(aratás, cséplés) nagyon jó és zsíros az étel. De a tészta dominál. A 
húst illetőleg, sok baromfihúst megesznek. Kacsát, libát különösen 
ősszel. Tyúkot, csirkét nyáron. Nem mondhatom éppen, hogy kop-
lalunk. 
Bácska a Kárpát-medence kukoricaeldorádója; sok a sertéshízlalás. 
Nincs egyetlen ház, ahol ne hízlalnának sertést. Csak zsírral főznek. 
Kivétel ezek a rendkívüli idők és egy két szegényebb család. Étkezés 
ideje. Nyáron rendesen: reggel, délben, 5kor és este 8-9kor étkeznek. 

FALuMoNogRáFiA
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Télen kétszer. Reggel 9 óra körül, este 6kor. Rövid a nap, nincs dolog 
olyan sok. A táplálkozás is gyengébb. 

Népviselet:
Sokat magyarázni nem akarok. Itt a fénykép mindent elmond:

Nem egészen az ősi népviselet ez. Vannak benne már városi vonások, 
éppen úgy, mint a nyelvben. Különösen a férfiaknál. Teljesen elavult 
a régi viselet. Egyes öregeken látni még egy-egy, de az már csak ma-
radvány. 
A fiatal menyecskék kontyot kötnek. Vagy kázsmér vagy fityula van 
rajta. 

Népünk háziipara: a 38-as évek előtti jólét a mi falunk háziiparát 
is nagyban súlytotta. A mai nehéz idők, amikor a ruhabeszerzés új-
ból nehéz: fellendült a háziipar. Különösen a kendervászon-szövése.  
Kendervászonból van: lepedő, törülköző, abrosz, zsák stb. Talán egy 
kicsit furcsa, de még nadrágot is készítenek kendervászonból. Hogy a 
piszok kevésbé látszon rajta, befestik kékre (házilag).

A kender házi kikészítése, felmunkálása:

A tőből kivágott kendert áztatóba viszik, 8 m mély vízbe van. Felsze-
dik és megszárítják a víz szélén. Hazaviszik. A kendertilóval megtö-
rik.

A megtört kender, ami félig tiszta kb. így néz ki:

Megfésülik kenderfésűvel.

 Felülnézet:

A teljesen tiszta kendert összecsavarják:

Az ilyen összecsavart kendert megfonják fonállá. 

A kész fonalat motringba szedik, a motringszedővel:

A motringos fonalat elviszik a szövőhöz és megszövi vászonná: 75 
cm széles. 

A lakosság szelleme, és külső sajátságai:
A lakosság színtiszta magyar. Minden külső és belső vonás: ősma-
gyar. Külső sajátság: alacsony termet (izmos), piros arc nagy bajusz. 
Belső: pletyka, makacsság, harag, árulkodás, ízléstelenség, furcsa 
megszólítás, viselkedés kihívó. De magyarnak igazi magyar! Forra-
dalmi eszmék híve. A forradalmak ideje a legjobb példa. 

Népműveltség: a lakosság legnagyobb része 6 elemit végzett, polgár. 
Kivétel az értelmiség.

FALuMoNogRáFiA
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HáZuNK tájA

Színjátszóink idén is részt vettek a Weöres Sándor Országos Gyer-
mekszínjátszó Találkozón. Igaz, a mostani fellépésünk színhelye 
rendhagyó volt. Ugyanis sorozatos megbetegedések miatt nem tud-
tunk Kecskemétre, a Bács-kiskun megyei fordulóra elmenni, de a 
Magyar Drámapedagógiai Társaság rugalmas volt, és megengedte, 
hogy a Baranya megyeiekkel versenyezzünk Pécsett. Szerencsére a 
helyszínváltás nem csökkentette a gyerekek lelkesedését és tehetségét 
sem, mert itt is sikerült arany minősítést szerezniük. A továbbjutásról 
még nem értesítettek bennünket. 

Az előadás címe: A boldog ember. A különlegességét pedig az adja, 
hogy hét magyar népmeséből íródott. A színjátszók elsősorban 4. és 

XX. oRSZágoS WeÖReS SáNDoR gYeRMeKSZÍNjátSZó tALáLKoZó
5. osztályos gyerekek, akik szeptembertől dolgoznak csak együtt, és 
igazán szép teljesítmény, hogy ilyen ügyesen tudnak már most ját-
szani. Pedig nem volt egyszerű hoznunk a már megszokott formánkat, 
mert a színpad nem volt megfelelő. Rendkívül fegyelmezett játékra 
volt szükség, hogy ilyen körülmények között ennyire színvonalas 
előadást produkáljunk. 

A rendezvény után sétáltunk a városban, és remélem, hogy mindan-
nyian élményekben gazdagon tértünk haza.

SegÍtÜNK KLuB tÖRtÉNÉSei
A Segítünk Klub a 2011-es évet a már hagyományosnak mondható 
pótszilveszteri bállal kezdte. A rendezvényen a zord időjárás el-
lenére is a klubtagok többsége részt vett. 

Február hónapban Dr. Ádám András háziorvos előadását hallgat-
hattuk meg. A feltett kérdésekre kimerítő választ kaphattunk.
Márciusban Hirtenberg János Sándor polgármester úr volt a 
vendégünk. Tájékoztatott bennünket a falu jelenlegi helyzetéről, a 
szennyvízberuházásról és az elkövetkező időszak terveiről.

Itt szeretnénk köszönetet mondani a polgármester úrnak a kapott 
számítógépért, melynek segítségével színesebbé tehetjük az április 
27-ei Anyák napi műsorunkat és az év hátralévő részében tartandó 
foglalkozásainkat, rendezvényeinket. 

Horváth Anna 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy

2011. április 11-én 17 órakor
Mándics izabella megnyitotta

tóth Attiláné Szalay ágnes festőművész
„emlékeim- pillanatképek” című kiállítását.

A kiállítás helye: a Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme
A kiállítás megtekinthető 2011. május 6-án 12 óráig.

„Csakis az a tudás ér valamit,
Amelyet magunk szerzünk magunknak
Velünk született érdeklődésből és
Szenvedélyes tudásvágyból.”
                                    (Paul Leuntau)

Ha egy pillanatra megáll a rohanó idő a képek nézegetése során,
Ha valami szépnek tűnik bennük, már nem volt hiábavaló egyetlen  
ecsetvonás sem.

                           (Tóth  Attiláné Szalay Ágnes)      
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Már csak egy hét, és itt van Anyák napja. A nap, melyet világszerte 
ünnepelnek és melyet itt nálunk Magyarországon május első vasár-
napján tartanak.
Az anyák megünneplésének története az ókori Görögországba nyúlik 
vissza. Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt 
tartotta az első ünnepet, majd 1928-ban már miniszteri rendelet sorol-
ta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az Anyák napját.
A nap, melyen kifejezzük köszönetünket, kinyilvánítjuk szeretetünket 
egy szál virággal, egy aprócska rajzzal, egy saját készítésű kis tárg-
gyal annak a személynek, aki a világra hozott bennünket, és akinek a 
legfontosabbak vagyunk az egész életében. Erdélyi Mihály írta: Az én 
anyámnak hogyha szárnya volna, lehozna nékem minden csillagot.

David L. Weatherford, amerikai gyermekpszichológus és író 
– Köszönet című írásával köszöntjük az Édesanyákat: 

gyengéd irányításod befolyásolt mindenben, amit tettem,  
amit teszek, és amit valaha tenni fogok.

jóságod kitörölhetetlenül rányomta pecsétjét mindenre,  
ami voltam, ami vagyok és ami valaha leszek.

ily módon részese vagy mindennek, amit elértem,  
és amivé válok.

Amikor segítek a szomszédomnak, ott van a te segítő kezed is.

Amikor enyhítek barátom fájdalmán, ezért ő neked is tartozik.

Amikor szavakkal vagy példamutatással helyes utat mutatok  
egy gyereknek, elsősorban te vagy a tanítója.

Minden, amit teszek, a tőled tanult értékrendet tükrözi vissza. 

Minden rossz, amit kijavítok, minden szív,  
amelyet felvidítok, teher, amelyen könnyítek, irántad való  

tiszteletadás, a maga szerény módján.

Mert te adtál nekem életet, és ami még fontosabb,  
leckéket arra, hogyan kell élni. te vagy minden jónak 

a forrása, amit elértem életem során.

Mami, köszönetet mondok mindazért, ami vagy  
és ami én vagyok.

ANYáK NAPjA
KÉZiLABDA

csapatunk a felsőházi rájátszásban

A 2010-2011. évi megyei bajnokság az eddigiektől eltérő módon ke-
rül lebonyolításra.
A 12 csapatot északi és déli csoportra osztották. Így a 6-6 csapat oda-
vissza mérkőzéseket játszott ősszel.
Csapatunk nagyon eredményesen, 80 % - os teljesítményt nyújtva fe-
jezte be az őszi idényt.

Az őszi idény eredménye: 

Tavasszal az első két csoport első három helyezettje a felsőházi ráját-
szásban az 1-6. helyért, a többi csapat az alsóházi rájátszásban a 7-12. 
helyért játszik oda-vissza mérkőzéseket. Az őszi pontokat a csapatok 
nem viszik magukkal.
Nehéz tavaszi idény előtt állunk: a bajnokság legjobb együtteseivel 
kell megmérkőznünk. 
Ha játékosaink, a csapat meg tudja ismételni az őszi teljesítményt, 
akkor még a dobogós hely is elérhető. Ehhez minden hazai mérkőzést 
meg kell nyerni és idegenből is hozni kell néhány pontot.

elkövetkező hazai mérkőzéseink:
Május 7. 17 óra   Dávod - Kunszentmiklós
Május 14. 17 óra   Dávod – Dunaföldvár
Május 28. 17 óra   Dávod – Kiskunhalas
június 4. 17 óra   Dávod – Lajosmizse

várjuk Kedves Szurkolóinkat!
HAjRá DávoD!!!!!!!!!!

Zórity Mátyás

SPoRtHÍReK

DÉLi csoport ÉSZAKi csoport
1. Dunaföldvár 20 pont 1. Kunszentmiklós 18 pont
2. Dávod 16 pont 2. Lajosmizse 16 pont
3. Bácsalmás  7 pont 3. Kiskunhalas 12 pont
4. Baja 7 pont 4. Soltvadkert 10 pont
5. Csávoly 6 pont 5. Tiszakécske 2 pont
6. Szekszárd 4 pont 6. Mistral 2 pont


