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Augusztus 20-a
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„testének 
felemeltetése” 

napja

Géza fejedelem és az erdélyi „Gyula” lánya, Sarolta házassá-
gából született István, Magyarország első királya. Születésé-
nek időpontja – 977 – már a XII. század óta vitatott, és a helye 
is csak legendákban jelenik meg először.

Szülővárosában, Esztergomban, a szobát, amelyben feltehe-
tően világra jött, kápolnává szentelték. Szülei és nagybátyja, 
Mihály még 974-ben felvették a keresztséget, tehát István 
kereszténynek született. Vitatott, hogy a Vajk név eredeti sze-
mélyneve volt-e, vagy pedig méltóságot jelentett.

A felserdült ifjú gondolkozásmódjára hatással volt lelki atyja, 
Adalbert püspök, és István megházasításánál is feltehetően ő 
fordította Géza fejedelem figyelmét a bajor udvarra. Az ifjú 
trónörökös 995-ben fényes kísérettel érkezett Bajorországba, 
és feleségül vette II. Henrik herceg leányát, Gizellát. Atyja ha-
lála után pedig a vezérek és a nép választásából Magyarország 
királya lett. Királysága kezdetén feladatául tűzte ki a nyuga-
ti értelemben vett keresztény állam megszervezését. Ezért 
Szent Adalbert tanítványainak segítségével hozzáfogott a püs-
pöki szervezett kiépítéséhez. Terveit vasfegyelemmel hajtotta 
végre. Rövid időn belül a korai középkor legkövetkezetesebb 
keresztény uralkodója, a kereszténység védelmezője, országán 
belül „Krisztus helynöke” lett.

Terveit ismerve és attól tartva, hogy újításai még gyökeresebb 
változást hoznak az ország népére, mint negyedszázados kor-
mányzása alatt Géza fejedelemé, rokona, Koppány kísérletet 
tett az ősi rend visszaállítására, és Veszprém mellett megküz-
dött István seregeivel. A királyt Koppány kísérlete arra figyel-
meztette, hogy még szigorúbb keresztényi alapokra helyezze 

az államrendet. Ezt bizonyítják későbbi, kemény intézkedései 
és törvényei. Ezentúl támogatta a zarándokokat, Jeruzsálem-
ben, Konstantinápolyban egy-egy kolostort alapított, és a za-
rándokút megnyitásával bekapcsolódott a nyugat-keleti ke-
reskedelembe is. 

Fia, Imre herceg halála után trónviszály tört ki, összeesküvést 
szőttek a király ellen, amelyet István kegyetlenül bosszult meg.
Mivel utódául nem tudott jelölni senkit, aki méltó lett volna bi-
zalmára és az ország trónjára – a legenda szerint – a Szűzanya 
lábai elé helyezte a magyar koronát, és Neki ajánlotta országát, 
nemzetét. 1038. augusztus 15-én Nagyboldogasszony napján 
meghalt.

Székesfehérvárott fehér márványkoporsóba temették, s a kró-
nikák szerint három évig gyászolta a nemzet.

Elévülhetetlen érdeme keresztény államiságunk megteremté-
se, a környező népekkel a jószomszédi viszony megtartása, és 
hazánkba az idegenek jó szívvel történő befogadása. Ő kezde-
ményezte a királyi birtokok és vármegyehálózat kiépítését, a 
földbirtok, a magántulajdon oltalmazását, bölcs és megfontolt 
törvények által.

Nem a hatalom, hanem a nép kezdte szentként tisztelni. VII. 
Gergely pápai engedélyével i. lászló király 1083. augusztus 
20-án őt a szentek sorába iktatta, s a magyar nép ettől kezd-
ve kegyelettel üli meg a Szent Király „testének felemeltetése” 
napját, augusztus 20-át.
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istváN GYÖRGY tisZteletÉRe
ReNDeZett eMlÉKveRseNYveRseNYRe!

NÉPRAjZi Kiállítás DávoDoN

MeGhívó!

A néhai Simonyi István, az „Okos Törkő”, aki Dávod történetének 
lelkes kutatója volt, magán ásatásokat végzett helyi legendák, mesébe 
illő történetek alapján.

Álmában az iskola fölött két sas összeverekedett, majd a levegőből 
az egyik sérülten pottyant a földre – „ott kell ásni, ott van a kincs 
elrejtve”! 

Szinte mindig talált valamit! Meg is gyűlt a baja a csendőrökkel, 
amikor egy földalatti vasajtóra bukkant. Visszatemettették vele a göd-
röt, majd jól elverték. (Így szól az egykori legenda.) 

Mikor meghalt, temetésén állítólag hatalmas bajuszát úgy kellett 
behajtogatni mellé a koporsóba. A fedél bezárult, őt eltemették, vele 
együtt Dávod történeti írott és tárgyi anyagát. Még rokonai sem tud-
ták megmondani hová tűntek az általa összegyűjtött relikviák. Talán a 
zombori múzeumban vagy magángyűjtőknél van? 

A ’60-as években is összehordott a falu nagymennyiségű néprajzi 
anyagot közadakozásból a „Faluház” számára az iskolában. Sajnos a 
’70-es évek végére ezek a használati tárgyak is elhasználódtak! Háza-
ló régiségkereskedők, nepperek fölvásárolták, majd busás haszonnal 
tovább adták. Az is mondhatnánk, külföldre szakadt hazánk fiai őrzik 
őket otthonaikban. Egy Baján lakó dávodi származású ismerősöm el-
mondása szerint, azt suttogták a ’70-es években Baján, ha régiséget 
szeretnél vásárolni olcsón, menj le Dávodra! Másik ismerősöm meg 
azt hangoztatta: Az egyik ember szemeteli a másik kincsét! Hát ez 
így igaz!

Olyan is akad, aki a másik szemetéből „kincset” varázsol! Ez len-
nék én, akinek már óvodás korában tömve voltak a zsebei az úton el-
potyogtatott „kincsekkel”. Volt abban színes kavics, csavaranya, régi 
pénz, cserép vackok, lim-lom. Mosáskor Anyám kérdezte is: Minek 
Neked ez a sok vacak??? Tönkre teszi a nadrágzsebedet, de még a 
mosógépet is! Jó lesz majd egyszer valamire – válaszoltam. 

Később a csatornaparti gázlókat és mosóhelyeket lestem, ahol 
mosáskor, sulykoláskor kipotyogtak a zsebekből a számomra értéket 
jelentő Horthy fillérek, réz fülbevaló, mandzsetta gomb, jelvény, pi-
pakupak, katonagomb, teklagyöngy, gyűrű, kispuska töltény, szipka, 
üveggolyó. Ott csillogtak az 50 cm-es vízben a napkárászok fürdőhe-
lyein, csak le kellett értük nyúlni és összeszedni. Máskor meg beültem 
a mostohaapám borbély műhelyébe történeteket hallgatni az öregek 
előadásában. Ők sarkalltak az elhagyott települések, várak, sáncok, 
tanyák felkutatására. Barátaim mind találtak értékesnek tűnő tárgya-

Program:                                                          
- 6 óráig gyülekezés                                                
- 6 óra 10 perckor a helyek kisorsolása                   
- 7 óra 30 perckor verseny kezdete
- 10 óra 30 perckor verseny vége
- 11 óra mérlegelés
- 12 óra 30 perckor eredményhirdetés a művelődési házban,
   majd közvetlen utána ebéd

A veRseNYeN KÉt hoRGásZBottAl 
lehet hoRGásZNi!

Nevezési díjak: Felnőtt: 3.000,- Ft, Női: 3.000,- Ft, 
                         Ifjúsági: 3.000,- Ft, Gyermek: 500,- Ft
Mind a négy kategóriában az első három helyezett jutalmazva lesz.

Ha valaki vendéget hoz ebédre 2.000,- Ft-ot kell befizetnie. A ne-
vezési díj magába foglalja az ebéd árát is. Az ebéd a dávodi művelő-
dési ház nagytermében lesz.

Nevezni lehet 2012. augusztus 18-ig, Arnold János napijegy árus-
nál, (tel. 79/481-389 naponta 8-20 óráig, Hirtenberg Jánosné Wesselé-
nyi utcai Horgászboltjában, (tel: 06 20-803-1316) naponta 8-17 óráig, 
a nevezési díj befizetésével. Mindenkit szeretettel várunk!

A helyszínen büfé fog működni. Etetőanyagokat, csalikat minden-
ki hozzon magával. Az a horgász, aki a nevezési díjat befizette, a ver-
seny és az ebéd után továbbra is horgászhat!!!

Tisztelt Horgásztársak! Jelentkezzenek minél nagyobb számban. 
Értékes nyeremények és különdíjak találnak gazdára! A jó szórakozás 
garantált!

Dávod, 2012. július 23.                                                 
                                                    Vezetőség

kat, de én nem voltam szerencsés. Az én szerencsém abban merült ki, 
hogy a végén azért hozzám került néhány becses darab. 

A gyűjtögetés, tisztogatás, restaurálás vége az lett, hogy kikere-
kedett belőlük egy történeti kirakós játék. Összeállt bennem egy kép 
Dávod múltjáról, jelentőségéről. 1994-ben a gázlánggyújtás idején, 
amikor a falu 700 éves írott történelmi évfordulóját ünnepeltük, ki-
állítást szerveztem és kutatásaimban Kr. előtt 400-ból származó tár-
gyakra leltem. Első helytörténeti kiállításom nagy sikert aratott és az 
érdeklődők között akadt szakmabeli is. Zoltai Zeller Pál, aki a falu 
monográfiájának egykori szerzője, ő is elképedve gyönyörködött 
az összegyűjtött lim-lomnak számító, de már összerendezett tárgyi 
anyagban. Szakértői szemmel tekintett leleteimre. Sajnálta, hogy nem 
hívtam őt szakértőnek, tárlatvezetőnek. Meg is jegyezte: Ez a sok 
tárgy a falu kortörténete, és egyben kór történet is (lásd pestisjárvány). 

A legtöbb lelőhelyet gyerekkoromban Simon Pál mesélte (a köl-
tő és festő barátom), aki azóta már jobb létre szenderülve megbékélt 
sorsával. Az örökkévalóságban szántsa tanyájuk földjét, kiforgatva 
Dávod középkori cserepeit, orsógombjait, üveggyöngyeit. Most is 
még fülembe cseng, amit Pali bácsi életében mondott: …. Az igen 
nehéz egész napi szántáskor a munka végén édesapámmal késő este 
hazatértünk, az édesanyám kis tanyánk kapujában aggódva várt ránk. 
A petróleumlámpa fényénél meleg vacsorát rakott elénk, aztán nyugo-
vóra tértünk. Másnap előröl kezdtünk mindent, de boldogok voltunk. 

Azok a vendégek, akik valamilyen oknál fogva lemaradnak a ren-
dezvényről, üzenem: szeptember első hetéig még megtekinthetik az 
ingyenes tárlatot.

Köszönettel: Gora Zoltán

Mostani kiállításom témája: széteső, eltűnő néprajzunk, meg-
semmisülés előtti segélykiáltás. Felhívás kulturális kincseink 
megőrzésére, hagyományaink ápolására, továbbadására. 

Köszönetet szeretnék mondani a kiállítása önzetlen támogató-
inak. Valamint szeretettel várok minden érdeklődőt augusztus 
19-én 9 óra 30 perckor a Dávodi Polgármesteri Hivatal dísz-
termében a megnyitóra. 

A tárlatot megnyitja: Dr. Fábián Borbála történész.

A dávodi „Petőfi” Sporthorgász Egyesület 
2012. augusztus 18-án 

hoRGásZveRseNYt 
sZeRveZ.

A verseny helyszíne: Klágya I. (az egyesület saját vize)
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KözérDEKű HírEK

1./ Dávod Község Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a te-
lepülési önkormányzatok részére szociális

nyári gyermekétkeztetés 
céljából a 23/2012. (IV.18.) NEFMI rendelet alapján. A támogatásból 
szociális nyári gyermekétkeztetésben részesülő gyermekek száma: 45 
fő, a támogatás összege 

891.000,- Ft.
Az étkeztetést munkanapokon 2012. 06. 18-ától 2012. 08. 17-ig  biz-
tosítja az önkormányzat.

Reméljük, hogy ezzel hozzájárultunk a településünkön hátrányosabb 
helyzetben élő családok gyermekeinek egészséges, mindennapi ét-
keztetéséhez. Dávod Község Önkormányzata – ahogy eddig is –, a 
jövőben is kiemelt figyelmet fordít a gyermekeket érintő ellátások 
színvonalas biztosítására, s az ezt segítő pályázatok elkészítésére. 

2./ Dávod Község Önkormányzata az 5/2012. (II.1.) BM. rendelet 
alapján az 

önfenntartást segítő gépek, kisgépek, eszközök 
felújítása beszerzése 

céljából nyújtott be pályázatot 2012. április 27-én, melynek elbírálá-
sára 2012. július 23-án került sor.
Ennek eredményeként 

4.889.950,- Ft támogatás 
került megállapításra. Ebből az összegből a következő gépek beszer-
zésére kerül sor:
- 1 db Goldini Euro 30 RS 20 traktor, mely alkalmas meglévő fűka-

sza használatára, továbbá pótkocsival szállításra és tolólappal hó 
eltakarításra.

- Bagodi BP 1400 pótkocsi
- Bagodi BTL tolólap, hidraulikus magasságállítással,
- FS 260 C-E BK motoros fűkasza
- FS 360 C-E BK 300-3 motoros fűkasza

A beszerzésre kerülő gépekkel megvalósítható, hogy a település tisz-
tává, rendezetté, gyom- és pollenmentessé váljon. Ezzel elérhető, 
hogy az itt élő emberek és ide üdülés, pihenés céljából látogatók tisz-
ta, szép környezetben jól érezhessék magukat.  A téli hónapokban az 

eddig is megoldott síkosság mentesítés a jövőben még hatékonyabb 
lehet és ezzel megelőzhetők az ilyenkor szokásos balesetek. Mindez-
zel reményeink szerint hozzájárulhatunk a település lakónépességé-
nek megtartásához, a téli árubeszállítás megoldásához és az idegen-
forgalom fellendítéséhez.

3./ A „Dávod Község szennyvízelvezetés, 
szennyvíztisztítás”

című KEOP-1.2.0/2F/09-2012-0013 azonosítószámú projekt meg-
valósítási szakaszában 5 közbeszerzési eljárás lefolytatására került 
sor, melyek közül egy eljárás, a tervezési és kivitelezési munkák 
elvégzése nem zárult még le jogerősen.
A lebonyolított eljárásárok és a nyertes vállalkozók a következők: 
1. Közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása
 GRESS-ING Területfejlesztési Mérnökiroda Kft. Budapest
2. Pr és marketing szakértői feladatok ellátása
 UNIO-TRANS-FOTO Konzorcium Budapest
3. Projektmenedzsment tevékenység ellátása
 Ceu Property Kft. és Professional Project Kft. Konzorcium 
 Budapest
4. Mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátása
 FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt. Budapest

Reményeink szerint a tervezési és kivitelezési munkák elvégzésére 
kiírt közbeszerzési eljárás során hozott képviselőtestületi döntés is 
hamarosan jogerőssé válik, s ezt követően felgyorsulhat e projekt 
megvalósítása.

2012. 06. 29-én aláírásra került a szennyvíztisztító területének, az 
1675 hrsz-ú ingatlannak ingyenes tulajdonba adására vonatkozó 
megállapodás Dávod Község Önkormányzata és a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. között. Ezt követően 2012. július 24-én helyszíni 
bejárás keretében megtörtént az ingatlan birtokbaadása. A tulajdonjog 
bejegyzése folyamatban van.

Egyéb pályázatok:

1./ Benyújtásra került a TÁMOP keretében egy
iskolai tehetséggondozást segítő pályázat.

Igényelt támogatás összege: 19.992.185,- Ft. A támogatás mértéke: 
100 %. Döntés még nem született.

2./ Folyamatban van a TÁMOP keretében egy 
óvodafejlesztési pályázat 

elkészítése, melyről a későbbiekben adunk tájékoztatást. Az igényelt 
támogatás összege: 5.000.000,- Ft.

tájÉKoZtAtó
Benyújtott és megnyert pályázatokról
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FAlUGAZDásZ tájÉKoZtAtójA
A következő gazdálkodókat érintő jogszabályok jelentek meg:

a) A vidékfejlesztési miniszter 57/2012. (VI. 21.) VM rendelete az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mező-
gazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támo-
gatások részletes feltételeiről

b) A vidékfejlesztési miniszter 60/2012. (VI. 28.) VM rendelete az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a GAZDANet 
programhoz nyújtott támogatások igénybevételének részletes fel-
tételeiről

c) A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó tele-
pek korszerűsítéséhez 2012. évtől nyújtandó támogatások részletes 
feltételeiről

d) A vidékfejlesztési miniszter 62/2012. (VI. 29.) VM rendelete a 
Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 
2012. évi igénybevételének feltételeiről

részletesebben a GAzDANet programról:

- 3,5 milliárd forint értékben pályázhatnak a kistermelők internetkap-
csolatra alkalmas számítógép beszerzésére.

- Ki nyújthat be támogatási kérelmet?
- Az a mezőgazdasági termelő ügyfél, akinek 2012. január 1-jétõl a tá-
mogatási kérelem benyújtási időszakot megelőző hónap utolsó napjá-
ig az átlagos terület, illetve állatlétszám adatok alapján a Standard Fe-
dezeti Hozzájárulásról értékeket meghatározó hatályos IH közlemény 
alapján számított mezőgazdasági üzemmérete meghaladja a 0 Európai 
Méretegységet (a továbbiakban: EUME), de nem éri el a 4 EUME-t.
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy pl. azon termelők, akik csak ga-
bonát, napraforgót, káposztarepcét, szóját termelnek az Ő esetükben 
a 2012 évben termesztett növénytől függően maximum 9-16 ha –on 
gazdálkodók érik el a 4 EUME üzemméretet. (16 ha-os gazda csak 
akkor, ha csak zabot termel.) 

- Milyen mértékű a támogatás?
A támogatás mértéke az elszámolható kiadások 40%-a, fiatal mező-
gazdasági termelő esetében 50%- a, de legfeljebb 90 ezer Ft.

- Mi a támogatás feltétele?
A támogatás feltétele, hogy a számítógépet 5 évig működtetni kell, 
rendszeresen használni kell az MVH-val és a NAKVI-val való kapc-
solattartásra, ügyintézésre, és el kell végezni egy egyhetes számító-
gépes tanfolyamot is. A kurzus költsége a szakképzésre fordítható 
támogatásból visszaigényelhető.

- Mikor, hová kell benyújtani a támogatási kérelmet?
- A támogatási kérelmet 2012. szeptember 1–30. között lehet be-
nyújtani az MVH által rendszeresített formanyomtatványon, elek-
tronikus úton, ügyfélkapun keresztül az MVH-hoz.

További információk:
http://www.magyarkozlony.hu
(Magyar Közlöny 79. szám 2012. június 28.)

Tájékoztatom a gazdálkodókat továbbá, hogy a 2012. évre vonat-
kozó kárenyhítési kockázatközösségben való kötelező részvétel 
alapján fizetendő kárenyhítési hozzájárulást MVH-nak a 10032000-
00281629-00000017 számú Kárenyhítési lebonyolítási szám-
lájára banki átutalással kell megfizetni 2012.szeptember 15-ig. A 
”közlemény”rovatban fel kell tüntetni a regisztrációs számot, illetve 
az adószámot. (MVH határozatban értesíti a kötelezetteket.)

A 2014-2020-as időszakra várható EU Közös Agrárpolitikája:

Az EU az agrárforrások 2013-as nominálértéken történő befagyasz-
tását javasolja. Magyarországon a gazdálkodók 2013-ban 230 euro/ha 
területalapú támogatást vehetnek igénybe. Mely Ft értékét a tárgyév 
szeptember 30-ai árfolyam és a visszaosztás határoz meg. Az alap tá-
mogatás 2014-től várhatóan 140-150 euro között alakul, vagyis csök-
ken, ugyanakkor ez növelhető kiegészítő támogatásokkal 260 euro/
ha szintre.  Például a „zöld komponenssel” mely támogatás 80 euro/
ha körüli. 
Ezt várhatóan három feltételhez kötik:    
– három különböző növényt kell vetni
– állandó gyepterületet meg kell őrizni
– alaptámogatásra jogosult terület legalább 7%-át ökológiai célra 

kell használni (pl. tájvédelem, védőzónák létrehozása, erdősítés 
vagy területpihentetés)

További kiegészítő támogatások: 
– fiatal gazdák támogatása 
– termeléshez kötött támogatások
– kedvezőtlen adottságú területek támogatása

A kisgazdaságok részére egyszerűsített általány támogatás rendszer 
várható. Ez a támogatás
500-1000 euro közötti összeg, az adminisztrációs terhek csökkenté-
sével.

TŐzSDEI ÁrAK:

BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE
(http://bet.hu/newkibdata/111431023/hat120725.pdf)

2012.07.25.
ÁRU szekció Határidős napi statisztika

Gálity István
falugazdász  

Malmi búza: Takarmánybúza:
 MALM 1208 67 010  t/Ft TABU 1208 63 700  t/Ft
 MALM 1209 68 500  t/Ft  TABU 1209 64 000  t/Ft

Takarmánykukorica: Takarmányárpa:
TKUK 1211 65 200  t/Ft TARP 1208 62 000  t/Ft
TKUK 1212 65 500  t/Ft TARP 1209 61 000  t/Ft

Napraforgómag: repce:
NAPR 1210 136 500  t/Ft REPC 1208 141 500  t/Ft
NAPR 1211 137 000  t/Ft REPC 1209 141 000  t/Ft 
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Biztonsági tippek a közösségi oldalak 
használatához

Ne váljon áldozattá külföldön!

Egy felmérés szerint a mai digitális világban a tinik 
kétharmadának van már valamilyen profilja egy vagy 
több közösségi oldalon, de van, hogy ugyanazon por-
tálon több felhasználói fiókkal is jelen vannak. Rá-
adásul ezeket intenzíven látogatják is, a többség akár 
napi több órát is eltölt a monitort bámulva és teljesen 
elmerülve az online világban.

Mint a legtöbb elfoglaltság, a közösségi oldalakon történő „életnek” is meg-
vannak a maga előnyei, hátrányai, sőt veszélyei is. A szülők feladata, hogy 

Közös figyelemfelhívó kampányt indít a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgá-
laton belül működő magyarországi EUrES hálózat (Európai Foglalkoz-
tatási Szolgálat) és az Országos rendőrfőkapitányság Bűnmegelőzési és 
Áldozatvédelmi Osztálya. Céljuk, hogy felhívják a figyelmet a külföldi 
munkavállalásban rejlő veszélyekre, informálják a külföldön dolgozni 
szándékozókat a jogaikról és lehetőségeikről, és segítsék a már bajbaju-
tott magyar állampolgárokat. A tájékoztató akcióban közreműködik a 
Külügyminisztérium Konzuli Főosztálya, valamint az Országos Kríziske-
zelő és Információs Telefonszolgálat (OKIT).

A külföldi munkavállalás veszélyei
A kampányban résztvevő szervek 
tapasztalatai szerint az emberek 
gyakran előzetes informálódás nél-
kül, minimális nyelvtudással vagy 
anélkül fogadnak el külföldi állás-
ajánlatokat. Ennek eredménye, hogy 
sokszor éri őket csalódás, gyakran 
válnak áldozatokká – kisemmizve, 
csak segítséggel tudnak hazajutni. 
A legnagyobb veszélyt a hiányos, gyenge nyelvtudás jelenti. Nyelvismeret 
nélkül a munkavállaló kiszolgáltatottá válik, nem tudja érvényesíteni jogos 
érdekeit, nem tud beilleszkedni a kollektívába, nem érti meg a munkáltató uta-
sításait, gyakrabban válik munkabaleset áldozatává.
Sokan feketén dolgoznak, vagy olyan munkaszerződéssel a zsebükben, amely-
nek tartalmát nem ismerték meg maradéktalanul. A munkavállalóknak minden 
esetben ragaszkodniuk kell az írásos munkaszerződéshez, hiszen ez a legfon-
tosabb dokumentum, amely lehetőséget ad a jogérvényesítésre. Ha a munka-
vállaló úgy érzi becsapták, és munkaadója eltért a munkaszerződésben foglal-
taktól, vagy egyéb munkaügyi problémája támad, segítségért a helyi (külföldi) 
munkaügyi központhoz, illetve munkafelügyeleti szervhez fordulhat. Fontos 

tudniuk a munkavállalóknak: a magyar-
országi székhelyű közvetítő cégeknek 
előzetesen regisztráltatniuk kell magukat 
az illetékes munkaügyi központnál, és 
ezt a regisztrációs számot fel kell tün-
tetniük mind az üzlethelyiségben, mind 
a levelezésben, másrészt a közvetítésért 
anyagi ellenszolgáltatást nem kérhetnek 
a munkavállalótól, annak díja a megbí-
zó munkáltatót terheli. Az EU-s munka-
vállalás során a magyar munkavállalóra 
ugyanazok a munkajogi szabályok (bére-
zés, szabadság stb.) vonatkoznak, mint a 
helyiekre, hiszen állampolgársági alapon 
tilos a megkülönböztetés. 

Hogyan segíthet az EUrES?
A magyarországi EURES hálózatban jelenleg mintegy harminc tanácsadó dol-
gozik országszerte, akik telefonon, személyesen, vagy e-mailben ingyenesen 
tájékoztatják az érdeklődőket a célország élet- és munkakörülményeiről. A 
magyar EURES tanácsadók segítséget nyújtanak a munkáltatók előzetes le-
ellenőrzésében is az EU-ban dolgozó 800 kollégájuk közreműködésével, akik 
naprakész információkkal tudnak szolgálni a leendő munkaadóról, vagy a kül-
földön bejegyzett közvetítő cégről.

Az EURES magyarországi hálózatának köszönhetően számos, ellenőrzött – a 
munkaügyi központok adatbázisából származó – állásajánlat érhető el, ame-
lyekhez tanácsadás, és cég informálási lehetőség is társul.
Erre egyre nagyobb szükség van: a munkavállalók szabad mozgásának jogával 
foglalkozó EU-s szakbizottság jelentése kitért arra, hogy az Egyesült Király-
ságban működő Esélyegyenlőségi és Emberi Jogi Bizottság vizsgálata sze-
rint az alacsonyan fizetett ágazatokban, így pl. a húsipari feldolgozóiparban 
foglalkoztatott munkások esetében az alapvető szociális és munkavédelmi 
előírásokat sem tartották be a munkaadók, és bizonyos esetekben például még 
a terhes nők állapotára sem voltak tekintettel. A dokumentum megállapította, 
hogy a dolgozók zöme nem volt tisztában jogaival, vagy félt az elbocsátástól, 
ezért nem merte felhívni munkáltatója figyelmét az embertelen munkakörül-
ményekre.

Ki segíthet még?
Az ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvé-
delmi Osztálya emellett arra figyelmeztet, 
hogy ha valaki mégis áldozattá vált, ne 
féljen a hatóságokhoz fordulni. A segítség-
kérésből senkinek sem származhat problé-
mája. Ha bárkinek elvették az iratait, fogva 
tartják, csalás áldozatává vált, eladták vagy 

prostitúcióra kényszerítették, joga van a segítséghez és a védelemhez, még 
akkor is, ha kisebb bűncselekményekbe 
keveredett, vagy ezekre kényszerítették. 
Ha bajba jutott, azonnal lépjen kapcso-
latba a rendőrséggel a 112-es európai 
segélyhívószámon.
Felkeresheti a magyar nagykövetséget 
is, ahol ideiglenes útlevél kiállításában 
tudnak segíteni, tanácsot adnak a haza-
térés megszervezésében.
A prostitúció és emberkereskedelem áldozatainak tud segítséget nyújtani az 
Országos Krízis-kezelő és Információs Telefonszolgálat, amelyet külföldről 
javasolt e-mailben keresni az okit@ncsszi.hu e-mail címen.
Fontos tudni, hogy az uniós állampolgárok az EU-n belül mindenhol hasz-
nálhatják saját nyelvüket a rendőrségen. Aki áldozattá vált, kérheti külföldi 
áldozatsegítő szervezet segítsé-gét is, amely minden körülmények között segíti 
a bajbajutottakat.
A rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogy aki külföldön nem fordult a ható-
ságokhoz, itthon még mindig tehet feljelentést, ebben az esetben a rendőrség 
hivatalból kérheti a külföldi kollégákat az eljárás lefolytatására.
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www.police.hu/bacs/bunmegelozes

megtanítsák és segítsék gyerekeiket az ilyen oldalak helyes és biztonságos 
használatára. Szakértők szerint a szülők tudjanak a legjobban hatni a gyerme-
keikre, és a jó útra terelni őket.
Az előnyök jól ismertek
• Könnyű és szinte folyamatos kapcsolattar-

tás a barátokkal, ismerősökkel
• Instant üzenet és multimédiás tartalom 

megosztási lehetőség
• Korlátlan információáramlás
• Új kapcsolatok létrehozása, olyan embe-

rekkel való ismerkedés lehetősége, akik 
hasonló érdeklődési körrel rendelkeznek, 
ráadásul a távolság már nem akadály

• Az önkifejezés lehetősége, színtere
• Nézőpont, vélemények megosztása másokkal
• A felhasználó saját jellemének fejlődési lehetősége és kifejezése
Lehetséges kockázatok
• Internetes zaklatás
• Személyes adatokkal való visszaélés lehetősége a felelőtlen felhasználó 

saját hibája miatt. Potenciális veszélyt jelentenek a fiatalokra például az 
aberrált lelkivilágú felnőttek. A felhasználók kétes értelmű vagy illetéktelen 
információkat, képeket, videókat oszthatnak meg önmagukról vagy ismerő-
seikről, ami szintén visszaélésre adhat lehetőséget, például szexuális vagy 
lejárató tartalmak, személyes adatok ellopása, csökkent fizikai aktivitás, va-
lós lét elhanyagolása.

A szülők leginkább úgy segíthetik gyermekeiket 
biztonságosan és okosan internetezni, hogy rend-
szeresen és sokat beszélgetnek velük, nyíltan és 
őszintén a lehetséges előnyökről és hátrányokról, 
lehetőleg jól illusztrált példákkal, valamint elma-
gyarázhatják azt is, hogy milyen hatással lehet 
egy balul sikerült netes akció a valós életükre 
nézve.

Hogyan érdemes nevelni a gyereket?
• Győződjenek meg, hogy elég 

biztonságos a belépési jelsza-
vuk az adott oldalhoz, ne le-
hessen könnyen megszerezni 
azt, ha lehet a szülő is ismerje 
a belépési kódokat.

• Soha ne adják meg a teljes 
nevüket, elérhetőségeiket 
(cím, telefonszám, hivatalos papírokon és a bankkártyákon szereplő azono-
sítószámokat).

• Csak olyan adatokat (kép, videó, szöveg) osszanak meg másokkal, melyek 
nem okoznak számukra később problémákat.

• Mindenképp beszéljék meg a szüleikkel, ha olyasvalakivel szeretnének sze-
mélyesen találkozni, akit a közösségi oldalon ismertek meg, és számoljanak 
a lehetséges veszélyekkel.

A szülőknek olyan szabályrendszert kell alkotniuk az internetezésről, és főleg 
a közösségi oldalak használatáról, melyek részletesen kidolgozottak és min-
denképp a gyermek védelmét tartják szem előtt. Például érdemes tisztázni, 
hogy hogyan és milyen keretek között használhatja a gyermek az internetet, 

hogy mi van akkor, ha családi esemény 
vagy más fontos dolog van ugyanabban 
az időben, amikor a gyermek internetezni 
akar, és hogy milyen következményekkel 
jár a szabályok megszegése.

(Forrás: http://www.kamaszpanasz.hu )



Dávodi Élet                                                               XXVII. évfolyam, 2012. augusztus, Nagyboldogasszony, Új Kenyér Hava 

Kiadja: Dávod község Önkormányzata. Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Felelős szerkesztő: Kender Viola. Szerkesztőség és kiadó címe:  
6524 Dávod, Dózsa Gy. út 61., Nyomdai előkészítés: FOTO Reklámstúdió Kft. 6500 Baja, Dózsa Gy. út 195. Nyomda: Arculat Nyomda  
6500 Baja, Attila u. 15., Felelős vezető: Csuvár Zoltán Készült: 900 példányban

8

IDŐBArANGOLÓ TÁBOr
A magyarok nyomában (június 30 - július 6.)

Jól indult a nyári szünet a Forrás Általános Iskolában. Felső tagozatos 
tanulóink – összesen 9 fő és egy pedagógus – táborozással kezdték a 
szünidőt. Szalai László és Bodnár Attila helybeli vállalkozóknak kö-
szönhetően csátaljai, garai és dávodi gyerekeknek lehetőségünk volt 
eljutni az Eger melletti Bogácsra, egy történelmi táborba.

A változatos programok mellett, új ismerősöket, barátokat is sze-
rezhettek diákjaink, hiszen az ország több településről is érkeztek 
résztvevők, összesen 120 fő. A táborozókat 9 csapatba osztották, és a 
tevékenységek egy verseny keretén belül zajlottak. Voltak mozgásos 
játékok, akadályverseny, közös vacsorafőzés, strandolás a helyi ter-
málfürdőben, rádiós vetélkedő, ásványtörténeti előadás, gitáros dal-
tanulás, festék csata, vízi csata, vízi röplabda- és pókfoci bajnokság, 
karaoke parti. Szerencsére, ha csak egy ponttal is, de a dávodi gyere-
keknek sikerült megnyerniük a versenyt. Óriási küzdelemben győz-
tünk. Az utolsó napon Hirtenberg János polgármester úr, személyesen 
jött el busszal a csapatért, elvitt bennünket Egerbe, ahol megnéztük 
a várat. A már-már elviselhetetlen hőség ellenére is a záró rendezvé-
nyen a táborvezető kérdésére a gyerekek kórusban kiabálták a választ: 
Jól éreztük magunkat!

Horkics Erika

tisZtelt lAKossáG!
A településkép és az itt élők egészségének védelme érdekében Dá-
vod Község Önkormányzata minden évben komoly összeget áldoz 
arra, hogy a közterületeket rendszeres kaszálással tisztán, gyom-
mentesen tartsa.

Magántulajdonú ingatlanok esetén – az ingatlan előtti közte-
rület tekintetében – ez az ingatlan tulajdonosának, használójá-
nak kötelezettsége, amelynek sajnos nem tesz mindenki időben, 
rendszeresen eleget. 
Amellett, hogy az elhanyagolt ingatlan, ingatlan előtti utcarész lát-
ványa lehangoló és rontja a településképet, a gyomok – pollenkép-
ződéssel – egészségünket is veszélyeztetik.

Kérek mindenkit, hogy közterület tisztántartási és gyom-
növények elleni védekezési kötelezettségének rendszere-
sen tegyen eleget. Amennyiben befizetik e munka elvég-
zésének ellenértékét, abban az esetben az önkormányzat 
elvégzi ezeket a munkákat. Az ilyen típusú kérelmeiket 
a Polgármesteri Hivatalban szíveskedjenek bejelenteni. 


