
Az „Advent” jelentése: „úrjövet”, az „Úr Eljövetele”. 

A keresztény kultúrkörben advent az év legcsendesebb 

időszaka, aminek első vasárnapja a vízkereszt utáni első 

vasárnapig tartó karácsonyi ünnepkör és az egyházi év 

kezdete. 
Advent a Szent András ünnepéhez (november 30.) legkö-

zelebbi eső vasárnappal, illetve annak előestéjével kez-

dődik és négy hétből áll, a negyedik többnyire csonka. 

Liturgiai színe a lila, kivéve advent harmadik vasárnap-

ját, amikor szabad rózsaszínt is használni. A szó a latin 

adventus - „eljövetel”-ből származik, mégpedig kettős 

értelemben: Jézus Krisztus megszületése Betlehemben és 

második eljövetele az idők végezetével. 

A keresztények kezdetben csak egy adventi vasárnapot 

ünnepeltek, a 7. században Nagy Szent Gergely pápa 

emelte fel a számot négyre, végül pedig az adventi idősza-

kot 1570-ben V. Pius pápa tette kötelezővé az egész egy-

házban. Ilyenkor a visszafogottság, a várakozó komolyság 

jeleként az oltár díszítetlen marad, az orgona legfeljebb 

az éneket kíséri. Régen advent kezdetét éjféli harangzúgás 

jelezte, az emberek szigorú böjtöt tartottak, hajnali misére 

(roráte) jártak, amit Szűz Mária tiszteletére ajánlottak.

XXVII. évfolyam, 2012. december, Szentkarácsony Hava

DávoDi Élet
DávoD község
ÖNKoRMáNYZAtáNAK
lapja

tARtAloM
- Advent
- Karácsony misztériuma
- Karácsony
- Közérdekű hírek

• Szennyvízelvezetés
• Rendelési idő

- Házunk tája
• Segítünk klub
• Nyugdíjas klub 
• Mozgáskorlátozottak klubja
• Kincsek Dávod múltjából

- Sportoldal
• Kézilabda bajnokság eredménye
• Labdarúgás bajnokság eredménye      

Örömökben gazdag
Karácsonyi Ünnepeket

és Boldog, Békés Új Évet kíván
Dávod Község Önkormányzatának 

minden dolgozója!

ADveNt
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A legújabb kor adventi szimbóluma az adventi koszorú. 1840:  
J. H. Wichern evangélikus lelkész imatermében felfüggesztett egy 
szekérkereket, s rajta minden nap egy gyertyával többet gyújtott 
meg, és a falakat fenyőgallyal díszítette. Később a kereket koszo-
rúvá alakították a köréje font fenyőgallyakkal. 1930-40 után kato-
likus körökben is terjedni kezdett. 

Adventkor a 19-20. század óta szokás koszorút készíteni. Az ad-
venti koszorú ősét 1839-ben Johann H. Wichern német evangéli-
kus lelkész készítette el: egy felfüggesztett szekérkeréken 23 gyer-
tyát helyezett el, melyek közül minden nap eggyel többet gyújtott 
meg karácsonyig.

Ma az adventi koszorú általában fenyőágból készített kör alakú 
koszorú, melyet négy gyertyával díszítenek.

A gyertyák színe katolikus körökben egy rózsaszín kivételével 
lila, mert a katolikus hagyományok szerint az advent színe a lila, 
a bűnbánat és a megtérés jelképe, a koszorú négy gyertyája közül 
– a meggyújtás sorrendjében – az első, a második és a negyedik 
lila, míg a harmadik, a közelgő ünnepet szimbolizálva: rózsaszín. 
A negyedik színe a bűnbánat színe, a lila – az adventi felkészü-
lés során ugyanis ugyanúgy önmegtartóztatással, bűnbánattal ké-
szülnek a keresztények a közelgő karácsonyra, mint húsvét előtt.  
A rózsaszín gyertya pedig a küszöbön álló ünnep fölött érzett örö-
möt jelenti, az öröm színe a fehér, de ha ez lilával keveredik, akkor 
rózsaszín lesz belőle. 

Minden gyertya szimbolizál egy fogalmat: hit, remény, szeretet, 
öröm. A gyertyák egyben a katolikus szimbolika szerint egy-egy 
személyre vagy közösségre is utalnak:

Ádám és Éva – mint akiknek elsőként ígérte meg Isten a megvál-
tást (hit);

Zsidó nép – akinek megígérte, hogy közülük származik a Messiás 
(remény);

Keresztelő Szent János – aki hirdette Jézus eljövetelét, és készí-
tette az utat az emberek szívéhez (szeretet);

AZ ADveNti KoSZoRú
Szűz Mária – aki megszülte a Fiút (öröm – rózsaszín gyertya)

Az elvilágiasodott szokások szerint azonban, ma már sokfelé kü-
lönböző színű gyertyákkal díszítik az adventi koszorút, zöld, sár-
ga, kék, fehér, arany, ezüst, narancssárga és szinte bármilyen szí-
nű lehet. A gyertyákat vasárnaponként (vagy előző este) gyújtják 
meg, minden alkalommal eggyel többet. A világító gyertyák szá-
mának növekedése szimbolizálja a növekvő fényt, amelyet Isten  
Jézusban a várakozónak ad karácsonykor. Az adventi koszorún 
mind a négy gyertya egyszerre ég az utolsó vasárnapon.

Forrás: Tarr Dániel

ADveNti GYeRtYAGYúJtáS
ezúton szeretném meginvitálni 

Dávod lakosságát 

AZ iDei KÖZÖSSÉGi
ADveNti GYeRtYA-

GYúJtáSRA. 

A Polgármesteri Hivatal előtti téren 

ismét felállításra kerül 
a közösségi adventi koszorú, 
melynek gyertyáit, advent vasárnapjain, 

ünnepélyes keretek között, 
kis műsor keretében gyújtjuk meg. 

Készüljünk együtt az év legszebb ünnepére!!!

Gyertyagyújtás időpontjai:

December 2.  17:00
December 9.  17:00
December 16. 17:00
December 23. 18:00
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Karácsony ünnepén az Isten és az ember misztériumát szemléljük. 
Isten lehajol az emberhez, megérinti, fölemeli és nemesíti őt. Az-
által, hogy az egyszülött Fiú belép az ember életébe, valósággá 
válik az ember reménye, amelyet hosszú éveken, évszázadokon át 
hordozott, - ha néha bizonytalankodva is.
 
És akkor egy adott történelmi pillanatban az idők teljességében 
egy Gyermek képében arca lesz a Reménynek, arca lesz a Szere-
tetnek. Mindannyian vágyakozunk erre. Mindannyiunk szívében 
ott van a vágy az igazság, a szépség és a jóság után. Az emberi lét 
törékenységében persze azt éljük át, hogy ezek a vágyak csak tö-
redékesen, szétesetten, sebzetten teljesülnek. De a vágy él, és Isten 
válaszol a mi vágyainkra. És nemcsak ezekre, hanem azokra is, 
amelyeket Ő ültetett belénk.
 
A karácsony az ember ünnepe is. Nem azért mert meg akarunk 
feledkezni Istenről, hanem mert az ember méltósága is felragyog 
az Istentől való megajándékozottság révén. Új fényben láthatjuk 
életünk értékét, - amelyet olyan sokan és sokféle módon kérdője-
leznek manapság: mintha nem volna értelme, nem lenne célja és 
semmiféle következménye az emberi életnek. 
Igenis van célja és van értelme az emberi életünnek. Isten már 
akkor felel nekünk, mielőtt kérdeznénk. Nem feltétlenül úgy, hogy 
megválaszolja minden kérdésünket, nem is úgy, hogy térdre kény-
szerít bennünket, hanem azzal, hogy vállalja a teljes emberi életet. 
Vállalja a szegénységet, és összes küzdelmét. Ezt ünnepeljük Bet-
lehem szegénységében, egyszerűségében, ami az Isten számára 
nem véletlen, és nem a körülmények szerencsétlen összejátszásá-
nak következménye volt. Az Isten választotta szegénység ez. Úgy 
lépe be a világunkba, hogy nem akar birtokolni semmit. 
Nem akar hírnevet, nem akar pénzt, nem akar közmegbecsülést, 
hanem gyermekként, szeretetre vágyva, teljesen kiszolgáltatottan 
vállalja az ember sorsát. Mindez számunkra nagy üzenetet hordoz. 
Fölemeli az ember méltóságát. Fölébreszti szívünkben a jóság, a 
szépség, és az igazságosság utáni vágyakozást. Újfajta identitást 
ad a számunkra, az emberi méltóság identitását, önazonosságát. 

Egészen konkrét következményei is vannak, Isten közénk szál-
lásának. Napjainkban, amikor sokat beszélünk gazdasági nehéz-
ségekről, krízisekről, azt tapasztaljuk, hogy az emberek sokasága 
eddig soha föl nem tett kérdéseket fogalmaz meg az emberről az 
élet értelméről, az igazságról, a küzdésről. Ha ezeket végiggondol-
juk, tisztábban látjuk helyzetünket, és szorosabbra fűzzük emberi 
kapcsolatainkat. Erősítik bennünk az öngondoskodást, elmélyítik 
a szolidaritás érzését. A szegénység, a nélkülözés a kapcsolatok 
új minőségét hívhatja életre. Azáltal, hogy Isten - Fiának szemé-
lyében – egy gyermek képében lépett közénk nagy bátorítást és 
bátorságot kaptunk. Merjünk szeretni, legyünk képesek és bátrak 
embertársaink elfogadására, konkrét és közvetlen szeretetére. Is-
ten már választott, Isten már döntött. Nem hezitál, nem kételkedik, 
hogy „jó befektetés-e”, vajon van-e ennek értelme? Ő egyértel-
műen döntött az ember mellett. Ez ösztökél bennünket, ne legyen 
köztünk senki, aki szegény, aki nélkülöz bármiben is - hiszen a 
szegénység számtalan új formájával találkozunk. És sokszor nem 
az anyagi szegénység a legnagyobb baj, hanem az, ha érzéketlenül 
szívtelenül elmegyünk a másik ember mellett. Amikor nem vesz-
szük észre, nem akarjuk észrevenni a másik nyomorát és baját, 
amikor csak egy jó szót kellene szólni, de azt sem tesszük. „Ébredj 
fel ember, mert Isten érkezett...-” kezdi így egyik beszédét szt. 
Ágoston és így folytatja: Örökre halott lennél, ha ő bele nem szü-
letik az időbe. Sohasem szabadultál volna meg a bűnös testtől, ha 
Ő fel nem ölti a bűnös test hasonlóságait! Örökre hatalmába tarta-
na a nyomorúság, ha ő nem volna irgalmas. Nem éledhetnél újra, 
ha ő nem segítene. Elvesznél, ha ő el nem jött volna. Karácsony 
a számunkra, mindannyiunk számára közvetlen üzenettel bír, és 
bátorítani akar. Az Isten immár szeret minket. Merjük Őt viszont, 
egymást pedig általa szeretni. 

Nagyon boldog karácsonyt,
békés szép ünnepeket kívánok. 

Kamen Ferenc
plébános

A Dávodi Forrás általános iskola közössége 
szeretettel vár minden érdeklődőt

KARácsoNyi MűsorárA,
melyet 2012. december 21-én
(péntek) 16 órai kezdettel tart

a Művelődési Házban.

MeGHÍvÓ

KARácSoNY MiSZtÉRiuMA
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KARácSoNY
A karácsony ünnepe egyértelműen a Téli Napfordulóhoz köthető. 
Olyan globális ünnep, amely noha más-más mitologikus háttérrel 
és legendával, de minden egyes vallásban megjelenik valamilyen 
formában, mint a „fény megszületésének” ünnepe. A téli időszak-
ban egyre csak rövidülő nappalok, a növekvő sötétség ekkor szű-
nik meg. Ettől a pillanattól kezdve fordul át a Föld a mozgáspá-
lyáján és lesznek a nappalok újra hosszabbak és hosszabbak. A téli 
napfordulókor „tér vissza” és „száll le” az isteni fény (lux divina) 
a Földre.
Kevesen tudják, honnan ered az ünnep elnevezése. A magyar ka-
rácsony szó szláv eredetű, s szintén a téli napfordulóra utal. A ka-
rácsony szó a  keleti keresztény egyház szláv nyelvéből kerülhe-
tett a magyarba és valószínűleg bolgár közvetítéssel. Egyes bolgár 
nyelvjárásokban a kracsun szó a téli és a nyári napfordulót, illetve 
az azok körüli ünnepnapokat jelenti. 
Macedón nyelvjárásokban a kracsun kifejezetten karácsonyt je-
lent. Legvalószínűbb, hogy a korciti - „fordul”, „lép” szó szárma-
zéka, és a téli napforduló örömére, az azt megelőző várakozásra 
utal. Ilyenkor ettek, mulattak, meggyújtották az ünnepi fahasábot, 
elfogyasztották az ünnepi süteményt, fenyőfát állítottak, zöld nö-
vényekkel díszítették a házakat, jókívánságokat és ajándékokat 
váltottak. A tűz és a fény a meleg és a hosszú élet jelképei, ezért 
mindig fontos szerepük volt a téli ünnepeken, akár pogány, akár 
keresztény felfogásban.  

MAGYARoRSZáGi KARácSoNY
Magyarországon a katolikus keresztények számára Jézus szüle-
tésnapjának fénypontja a karácsonyi misén való részvétel (24-én 
éjfélkor vagy 25-én napközben). December 24-én hagyományosan 
a családok böjtölnek (karácsony böjtje), és csak este fogyasztják 
el a böjti vacsorát. Ez eredetileg alma, dió, méz és fokhagyma, 
majd vajas bableves hús nélkül (böjtös bableves), végül mákos 
guba volt, de újabban kialakult hogy hal, illetve töltött káposz-
ta kerül ilyenkor az asztalra.
Kialakult sok karácsonyi szokás, például a karácsonyfa-állí-
tás az evangélikusoknál Németországban. A 18. században már 
egész Németországban szokás volt karácsonyfát állítani. Innen 
jutott el a 19. században előbb Ausztriába, majd egész Európába, 
a kivándorlókkal az Újvilágba, és így kezdett meghonosodni az 
egész nyugati keresztény világban. A karácsonyfákat kezdetben 
édességekkel és gyümölcsökkel díszítették fel, később kezdett ki-
bontakozni az üvegdíszek megjelenése. A karácsony megünnep-
lése egyre inkább kezdett szokássá válni a nem vallásos családok 
körében is, a szeretet, a béke ünnepeként, a vallásos keresztényi rí-
tusok egy részét átvéve. Napjainkban, az európai zsidó-keresztény 
kultúrkörben a karácsony népszerű és sokakat érintő ünneppé vált, 
amely mindenki számára más-más jelentést hordoz.

A KARácSoNYi üNNepKÖR
A karácsonyi ünnepkör a december 25-ét bevezető és követő 
időszak. Az egyházi év két nagy ünnepköre közül a téli, a kará-
csonyi ünnepkör a megtestesülés, a tavaszi, a húsvéti ünnepkör a 
megváltás misztériumát ünnepli. A karácsonyi ünnepkör távolabbi 
előkészületi ideje az ádvent, a közvetlen előkészület ideje a vigí-
lia. Két fő ünnepe a karácsony és a vízkereszt. 
1969-ig a karácsonyi ünnepkör ádvent első vasárnapjától vízke-
reszt nyolcadáig, tágabb értelemben a hetvenedvasárnap előtti 

szombatig tartott (farsang). A nyolcadot kiskarácsony, Jézus név-
adásának (körülmetélés) és a Megváltó Anyjának ünnepe zárta. A 
vízkereszt nyolcadába eső vasárnap volt a Szt Család vasárnap 
- A nép nyelvén karácsony vigíliája: karácsony böjtje. A „két kará-
csony”: dec. 25. nagykarácsony, jan. 1. kiskarácsony. A nagykará-
csony és a vízkereszt közötti időszak a tizenketted.

KARácSoNYi viGÍliA
Karácsony vigíliájának (dec. 24.) „karácsony szombatja” a népi-
es neve, függetlenül attól, hogy milyen napra esik. 
A karácsony böjtje (lat. ieiunium gaudiosum, ‚örvendező böjt’) 
december 24-e, karácsony vigíliájának, Ádám és Éva napjának 
neve a népnyelvben. Ősi hagyomány szerint 24-én éjfélig tar-
tó szigorú böjti nap volt. Hamvazószerda és nagypéntek mellett 
karácsony böjtje a legszigorúbb, de örömmel vállalt böjti nap volt 
(innen lat. neve: gaudiosum, ‚örvendező’ böjt). Régebben főként 
az öregek egész nap són, kenyéren, vízen böjtöltek (esetleg még 
nyers, olajba áztatott savanyúkáposztát ettek). Este, az ünnepi, ka-
rácsonyi asztalra is csak növényi eledel került (hal se). 
 A karácsonyesti étkezést a 20. sz. elejéig a szigorú böjt határozta 
meg  hiszen a keresztény ember a nagy ünnepekre böjttel, megtar-
tóztatással, testi-lelki tisztálkodással készül, hogy így érdemelje 
ki a karácsony, illetve új esztendő áldásait. A vidéki nép nem élt 
az Egyház által adott enyhítésekkel, ezért XII. 24: este szigorúan 
hús nélküli ételek kerültek a karácsonyi asztalra, de igen gazdag 
szimbólum-rendszertől meghatározott szokások szerint. Az ün-
nepi, bőséges vacsorára az éjféli mise után került sor. Régebben 
ugyanis a születés éjszakáját, aki tudta, ébren töltötte, illetve so-
káig fönnmaradva osztozott örömében a gyermekével foglalatos-
kodó Máriával.

A SZeNteSte
A szenteste december 24-e, karácsony böjtjének estéje. Régen a 
szenteste fő jellemzője a várakozás volt, a még böjtös, egyszerű 
vacsora után. A vacsora utáni órák meghitt családi együttlétében 
teljesedett be az ádvent minden várakozása. A téli napfordulat, 
esztendőváltás, múlt és jövő, elmúlás és keletkezés, elevenek és 
holtak találkoznak egymással. A harangszó is más, mint máskor.
Karácsony az egész teremtett világ és minden teremtmény, nö-
vény és állat ünnepe. A néphit szerint a fák Jézus születésekor 
hajladoztak örömükben, a görbe fa kinyújtotta a derekát, a csil-
lagok különös ragyogással fénylettek, hogy az angyaloknak utat 
mutassanak, akik a Tejúton jöttek le Betlehembe. Az esthajnal-
csillag azóta olyan fényes, mivel a Szűzanya ragyogó tisztaságát 
hirdeti. A holdvilág is teljes fénnyel világított az istállóba, mert 
Máriának nem volt gyertyája, a szél elállt, a háborgó tenger le-
csillapodott. 

Forrás: Tarr Dániel
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Karácsony ünnepe a gyerekek számára talán az év legizgalmasabb idő-
szaka. Izgatottan készülődnek, díszeket, rajzokat készítenek. Készül-
jünk velük közösen a karácsonyra, és készítsünk mi is díszeket a fára, 
vagy egy kis teasüteményt az ünnepi asztalra.

szAlAG feNyő
Hozzávalók:
•	 kb.:	55-60	cm	hosszú	szalag	vagy	

cipzár
•	 Gyöngy
•	 Damil	vagy	erősebb	varró	cérna

A képen látható módon a 

damilra fűzzük a gyöngyöt 

és a szalagot.

FAHÉJAS cSillAG
A karácsonyi süteményestálakról 
nem maradhat le az illatos fahéjas 
csillag. 

Hozzávalók	kb.	60	darabhoz:
15	dkg	porcukor,	25	dkg	hámozat-
lan	 mandulabél,	 2	 tojásfehérje,	 1	
kiskanál	fahéj,	sütőpapír

1. Szitáljuk át a porcukrot, és daráljuk le vagy robotgépben őröl-jük meg a mandulát.
2. Két tojásfehérjéből verjünk kemény habot. Ezután állandó keverés mellett adjuk hozzá evőkanalanként a porcukrot. Ve-gyünk el belőle 3 evőkanálnyit, és tegyük félre a sütemény be-vonásához. 
3. Keverjük össze a mandulát a fahéjjal, és óvatosan forgassuk a porcukros tojáshabba. Hagyjuk a tésztát kb. 30 percig pihenni. 4. Ezután két réteg frissen tartó fólia között nyújtsuk ki a tésztát kb. 1 cm vastagra. Húzzuk le róla a felső fóliát, és szaggassunk a tésztából kis csillagformákat.

5. Kenjünk ki egy tepsit. Tegyük rá a süteményeket, és válasszuk el sütőpapír csíkkal. Kenjük be a félretett tojáshabbal. Süssük a sütőben kb. 40 percig. Felső/alsó láng: 150 C. Gáz: 1. fokozat.

vANÍliáS KiFli
Hozzávalók	kb.	70	darabhoz:
14	dkg	vaj,	7	dkg	mogyoróbél,	vagy	mandulabél,	5	dkg	porcukor,	

20	dkg	liszt,	liszt	a	gyúráshoz,	zsiradék	a	tepsihez,	3	csomag	vaní-

liás	cukor,	2	evőkanál	porcukor

1. Engedjük fel a vajat szobahőmérsékletűre. Daráljuk le a mo-

gyoróbelet/mandulabelet. Keverjük össze a vajat, a porcukrot, a 

darált mogyorót és a lisztet, majd gyúrjunk belőle sima tésztát. 

Csomagoljuk átlátszó műanyag fóliába, és hűtőszekrényben pi-

hentessük legalább 1 órát, de még jobb, ha egy éjszakán át.

2. Lisztezzük be a kezünket, s formáljuk a tésztából ujjnyi vastag 

rudakat. Vágjuk őket kb. 5 cm hosszú darabokra. Formáljunk 

belőlük kifliket, s a végüket keskenyítsük el.

3. Kenjünk ki egy tepsit, és tegyük rá a kifliket. Süssük 

a sütőben körülbelül 25 percig, 

de a következő adagokat már 

csak 20 percig. Szitáljuk össze 

a vaníliás cukrot a porcukorral, 

és forgassuk meg benne a még 

forró kifliket. Konyhai rácson 

hagyjuk őket kihűlni. Felső/alsó 

láng: 175 C. Gáz: 2. fokozat.

MáKoS KARiKA

Hozzávalók	kb.	40	darabhoz:

17	dkg	vaj,	10	dkg	cukor,	1	csomag	vaníliás	cuk
or,	1	tojás,	17	dkg	

liszt,	8	dkg	kukoricakeményítő,	10	dkg	darált	m
ák,	zsiradék	a	tep-

sihez	vagy	sütőpapír

1. Keverjük ki habosra a vajat. Ezután állandó keverés mellett ad-

juk hozzá apránként a cukrot, a vaníliás cukrot és a tojást.

2. Szitáljuk össze a lisztet és a kukoricakeményítőt, majd a mák-

kal felváltva keverjük evőkanalanként a vajas masszába, amíg 

sima tésztát nem kapunk.
3. Kenjünk ki egy tepsit, 

vagy nedvesítsük be, majd bélel-

jük ki sütőpapírral. Töltsük a tész-

tát cakkos végű nyomószákba, és 

nyomjunk vele kb. 4 cm átmérőjű 

karikákat a tepsibe. 

4. Süssünk kb. 10 percig, 

majd rácson hagyjuk kihűlni. Fel-

ső/alsó láng: 180 C. Gáz: 2-3. fo-

kozat.

eHeTő És KÖNNyeN elKÉszÍTHeTő 
KARácSoNYFADÍSZeK

5
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BeiGli
Hozzávalók:
½ kg liszt, 25 dkg vaj, vagy margarin, 2 egész tojás, 5 dkg cukor, 2 

dkg	élesztő,	kb.	2	dl	tej,	pici	só.

Az élesztőt langyos 
tejjel és cukorral fel-
futtatjuk. A lisztet a 
vajjal elmorzsoljuk, 
hozzáadjuk a jól fel-
vert egész tojásokat, 
az élesztőt, porcuk-
rot, sót, tejet gyorsan 
összedolgozzuk, és 
két órát át deszkán 
letakarva pihentetjük. Utána 2 nagyobb vagy 4 kisebb cipót for-

málunk belőle. Ha hosszúkásra akarjuk készíteni, téglalap alakú-

ra, ha patkó formára, akkor oválisra nyújtjuk ½ cm vastagságúra. 

Rákenjük a tölteléket, a széleit 2 cm szélességben üresen hagyva, 

összecsavarjuk úgy, hogy a csavarás vége alul legyen. Sütőlemezre 

fektetjük, tetejét egész tojással megkenjük, és egy órán át langyos 

helyen kelesztjük. Utána kenjük át tojásfehérjével és ½ órára te-

gyük hideg helyre. A tésztát hűtjük, ettől lesz a színe márványos. 

Sütőbe helyezés előtt az oldalait helyes villával gyengén megszur-

káljuk, nehogy felrepedjen, és forró sütőben 25-30 percig sütjük. A 

sütő ajtaját ne nyitogassuk. 

Diótöltelék:  
30	dkg	dióbél,	20	dkg	porcukor,	10	dkg	finom	édes	morzsa,	cit-

romhéj,	10	dkg	mazsola	vagy	apró	korkára	vágott	birsalmasajt.	 

3 dl vízből a cukorral sűrű szirupot főzünk, ebbe beleöntjük a 

diót, összekeverjük, levéve a tűzről hozzákeverjük a morzsát és a 

többi anyagot.

Máktöltelék:  
30	dkg	darált	mák,	20	dkg	cukor,	3	dl	tej,	1	csomag	vaníliás	cukor	

vagy	citromhéj,	5	dkg	dara	vagy	liszt. 

A tejet felforraljuk, hozzáöntjük a darával elkevert mákot és végül 

a cukrot. Ehhez is adhatunk mazsolát vagy birsalmasajtot. 

Ha vegyesen készítjük dió- és máktöltelékkel, a töltelékek fele 

mértékét vesszük. Mindkét tölteléket hidegen kenjük a tésztára.

üNNepi KAlácSoK

KARácSoNYi KAlácS
A sütemény az eredeti német nevét – Christstollen – a gyermek 
Jézus bölcsőjét jelképező ősi keresztény szimbólumról kapta. Re-
ceptje azonban nem a távoli Betlehemből, hanem Szászországból 
származik. 
Hozzávalók	50	szelethez:	
50	dkg	mazsola,	2	evőkanál	rum,	8dkg	élesztő,	2	kiskanál	cukor,	3	
evőkanál	langyos	tej,	25	dkg	vaj,	75	dkg	búzaliszt,	12	dkg	cukor,	1	
csomag	vaníliás	cukor,	kevés	só,	6	csepp	citromolaj,	6	csepp	kese-
rűmandula-olaj,	1	késhegynyi	őrölt	kardamom,	1	késhegynyi	őrölt	
szerecsendió-virág,	10	dkg	apróra	kockázott	cukrozott	citromhéj,	
10	dkg	hámozott	mandula	megdarálva,	8	dkg	vaj	a	tészta	bekené-
séhez,	porcukor	a	tészta	behintéséhez,	sütőpapír
1. Mossuk meg a mazsolát, hagyjuk megszáradni, és locsoljuk rá 

a rumot. Hagyjuk 20 percig ázni, majd szűrjük és csepegtessük 
le. 

2. Morzsoljuk az élesztőt egy tálba, adjunk hozzá 2 kiskanál cuk-
rot és 3 evőkanál tejet, keverjük össze, és hagyjuk szobahőmér-
sékleten 15 percig állni. Közben olvasszuk fel a 25 dkg vajat.

3. Szitáljuk a liszt kétharmadát keverőtálba, alakítsunk ki a kö-
zepén mélyedést, és tegyük a cukrot, a vaníliás cukrot, a sót, a 
citrom- és a keserűmandula olajat, a kardamomot, a szerecsen-
dió-virágot, valamint az olvasztott vajat a mélyedés köré.

4. Öntsük a felfuttatott élesztőt a mélyedésbe. Középről kifelé ha-
ladva keverjük össze a lisztet a többi hozzávalóval.

5. Ezután szitáljuk rá a maradék lisztet. Gyúrjunk belőle sima 
tésztát, majd dolgozzuk bele a mazsolát, a cukrozott citromhé-
jat és a mandulát.

6. Kelesszük a tésztát meleg helyen, amíg a kétszeresére nem nő. 
Gyúrjuk át alaposan, és formáljunk belőle hosszúkás veknit. 
Hogy a jellegzetes Stollen-formát megkapjuk, sodrófával ala-
kítsunk ki hosszában, a közepétől kissé kijjebb egy mélyedést, 
majd a nagyobb tésztát kicsit kinyújtva hajtsuk vissza csiga 
alakban a mélyedésig. 

7. Béleljünk ki egy tepsit sütőpapírral, Tegyük rá a kalácsot, és 
meleg helyen addig kelesszük, amíg mind széltében, mind ma-
gasságban kb. másfélszeresére nő. Melegítsük elő a sütőt 250 
C-ra. Toljuk be a tepsit, majd mérsékeljük a lángot 160 C-ra, és 
süssük a kalácsot 45-55 percig.   

8. Olvasszuk fel a bekenéshez szükséges vajat. Kenjük be vele a 
még meleg tésztát,majd szórjuk meg vastagon porcukorral. 

A Stollent egy 
hétig pihentetni 
kell, mielőtt fel-
vágjuk. Ha ka-
rácsonyról meg-
marad egy vekni, 
jól becsomagol-
va akár tavaszig 
is eláll.

“Küszöbön áll a nap, az az egyetlen egy nap
az évben, mely hivatalosan is a szereteté. 

Háromszázhatvanöt nap közül háromszázhatvan-
négy a gondjaidé, a céljaidé, munkádé, 

és a szereteté csupán egyetlen egy, 
s annak is az estéje egyedül. Pedig hidd el, 
ismeretlen olvasó, fordítva kellene legyen. 

Háromszázhatvannégy nap a szereteté, s egyetlen 
csak a többi dolgoké, s még annak is elég az estéje.”

Wass Albert

65
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SzennyvízelvezetéS, SzennyvíztiSztítáS

„DávoD KözSég Szennyvíz- 
elvezetéS, SzennyvíztiSztítáS”

című KeoP-1.2.0/2F/09-2010-0013 azonoSítóSzámú ProjeKt 

KÖzÉrDeKű HÍreK

AlAPelláTási reNDelÉsi iDő
A GyerMeKorVosi reNDelőBeN

rendel: Dr. Koch zsuzsanna
elérhetősége: +36-20/556-40-83

elérhetőségek:
Dávodi rendelő:  06-79/481-712
Hercegszántói rendelő: 06-79/454-230

Hét napja 6524 Dávod,
Dózsa Gy. u. 56.

6525 Hercegszántó, 
zrínyi u. 1/a.

Hétfő 1230-1400 1030-1200

Kedd 1130-1300 800-1000

Kedd csecsemő tanácsadás 
1000-1100

Szerda 1200-1300 1030-1130

Szerda csecsemő tanácsadás 
1300-1400

 

Csütörtök 1000-1130 800-900

Péntek 1230-1400 1030-1200

Fenti számú projekt megvalósítási szakaszában valamennyi közbeszerzési eljárás lezárult, va-
lamennyi szerződés megkötése megtörtént. A lebonyolított eljárások és a nyertes vállalkozók a 
következők:

A szerződés aláírására 2012. november 20-án került sor. 
Hamarosan sor kerül a projekt megvalósítás nyitó rendezvényére és ezt követően felgyorsul a beruházás lebonyolítása. 2012. december 
3-án a II. forduló 2. helyszíni ellenőrzése következik, s ezen a napon projektindító egyeztetés is lesz az érintettek közreműködésével. 
Tájékoztatunk mindenkit arról, hogy honlapunkon (www.davod.hu) a beruházással kapcsolatos fontos információk folyamatosan közzé-
tételre kerülnek. 

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

5./ tervezési és kivitelezési munkák elvégzése
 Szekszárd-Paksi Konzorcium Szekszárd

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638
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HáZuNK táJA

SeGÍtüNK KluB

MoZGáSKoRlátoZottAK DÉl BácS-KiSKuN MeGYei eGYeSület 
DáVoDi csoPorTjáNAK BeszáMolójA 2012. ÉV MuNKájáról

NYuGDÍJAS KluB
• A Segítünk Klub az idei évet a hagyományos pótszilveszteri bál-

lal kezdte. Februárban beszámoltunk a 2011. év eseményeiről, 
költségeiről és Mikulecz János helyére a tagság egyetértésével 
Szabóné Turi Ildikót választottuk vezetőségi tagnak, vezető he-
lyettesnek Kovács Lászlót választottuk. 

• Az első félévben vendégeink voltak: Hirtenberg János Sándor 
polgármester, Dr. Ádám András háziorvos és Bőthe Béla a Dá-
vodi Augusztus 20. Zrt. vezetője.

• Április végén műsorral és virággal köszöntöttük az édesanyákat. 
Júniusban Orfűre kirándultunk, majd a nyári szünet következett. 

• A második félévet szüreti bállal, jó hangulatban kezdtük. Októ-
berben szabad foglalkozás keretében beszélgettünk, videót néz-
tünk.

• A karácsonyi ünnepélyre megkezdtük a készülődést, melyet 
2012. december 12. (szerda) napján 17 órai kezdettel tartunk a 
Gondozási Központban. 

ezúton szeretnénk megköszönni mindazok támogatását, akik 
segítettek bennünket.

A Klub vezetősége és tagsága nevében 
BÉKÉs, álDoTT ÜNNePeKeT kívánunk!!!

Horváth	Anna
Klubvezető

• 2012. évet a farsangi bállal nyitottuk, melyet az elmúlt évekhez 
hasonlóan a szomszéd községek nyugdíjas klub tagjaival – Du-
nafalva, Hercegszántó – közösen tartottunk.

• Farsang elmúltával megtartottuk a Nőnapot márciusban, majd 
Péter Pálkor megünnepeltük az Urak napját.

• Idén Pünkösdkor Máriagyűdre utaztunk és ellátogattunk Har-
kányba is, ahol a jó időt kihasználva a Harkányi Gyógy- és 
Strandfürdőbe töltöttük a napot.

• Viszonozva a Doroszló testvérközségben működő nyugdí-
jas klub vendégszeretetét, szeptember 17-én vendégül láttuk 
a doroszlói nyugdíjas társainkat. A nap kellemes hangulatban 
telt, a klubtagok otthon készített süteményekkel kedveskedtek 
vendégeinknek.

• Az év végéhez közeledve november végén bállal köszöntöttük 
az Erzsébet és Katalin nevű klubtársainkat. 

• Decemberben az óvodásokkal és az általános iskolás tanulókkal 
közösen ünnepelünk. Az óvodások télapó ünnepséggel, az isko-
lások karácsonyi műsorral kedveskednek nekünk.
Végezetül a magam és a klubtársaim nevében köszönetet 

mondok kedves támogatóinknak és ezúton szeretnék 
mindenkinek Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket 

és Boldog 2013-as esztendőt kívánni!
Németh	Jánosné

klubvezető

Ezúton tájékoztatjuk 

a személygépkocsival rendelkező tagjainkat, hogy 

2013. január 1. napjától 
- a Nemzeti rehabilitációs és szociális Hivatal 

szakvélemény másolatával illetve 

- a Magyar államkincstár által kiállított 

hatósági határozat másolattal 

vehető igénybe a gépjárműadó-mentesség 

a mozgáskorlátozottak részére. 

A kérelmezőnek fel kell keresnie az okmányirodát, ahol kérelmez-

nie kell a közlekedőképessége minősítését. A kérelemhez csatolnia 

kell a mozgáskorlátozottságát bizonyító orvosi dokumentációt (pl.: 

kórházi zárójelentés, szakorvosi igazolás, stb…) 

Bővebb információval kapcsolatban a csoport vezetőinél tudnak tájé-

kozódni. 

A Mozgáskorlátozottak Dávodi Csoportja nevében ezúton szeretnénk 

köszönetünket kifejezni Hirtenberg János Sándor polgármester úr-

nak és a Dávodi Önkormányzatnak, valamint Hiezl Jánosnak a Be-

ton Épker Kft. vezetőjének az anyagi támogatásért. 

     Miklósity László   Milánkovics Benedekné

						csoport	vezető	 	 	 gazdasági	vezető

Tevékenységeink között tájékoztatjuk a Dávodi mozgáskorlátozott és 
mozgássérült sorstársainkat a változó jogszabályokról és rendezvénye-
inkről. 
A csoportvezető és a gazdasági vezető munkájával a sorstársakat igyek-
szik mentesíteni a Dávod-Baja közötti utazástól, mint pl.: tagdíj befizeté-
sek, új tagkönyvek kiadása, lejárt tagkönyvek cseréje és a LÁT elindítása.
Ezen kívül a könyvelés, a Bajai Egyesület felé történő elszámolás, vala-
mint sorstársaink szórakozási lehetőségeinek szervezése, anyagi támoga-
tás gyűjtése is a feladataink közé tartozik.
Ez évben minden tagunkról új tagnyilvántartó lapot kellett kiállítani.
2012. április 13-14. napján a MEOSZ országos kihelyezett értekezletén 
is részt vettünk Baján, mint a dávodi csoport vezetői. Egész napos beszá-
moló hangzott el a társadalmi tevékenységünkről, munkánk fontosságáról 
és a törvények, rendeletek módosításáról. 
Idén a dávodi csoportunk létszáma ismét növekedett az előző évekhez 
viszonyítva. 
A MEOSZ Bajai Egyesülete 2012. június 30-án „Esélyegyenlőségi Na-
pot” rendezett Érsekcsanádon a Szabadidő Parkban. Ezen a rendezvé-
nyen 50 fővel vettünk részt. A délelőtti „Ki mit tud?” kultúrműsoron a 
hagyományőrző Vadvirág Asszonykórusunk népdalokkal, néhányan szó-
ló énekkel és versmondással színesítették a műsort. Az utazást és az ebéd 
hozzájárulást a csoportunk fizette. Mindenki jól érezte magát ezen a ki-
ránduláson és kellemes élményekkel tértünk haza.
2012. július 25. napjára fürdőnapot szerveztünk a Dávodi Gyógyfürdőbe, 
melyen 55 személy vett részt. Meglepetésként egy-egy lángossal kedves-
kedtünk a sorstársainknak. 
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„Pálcácskáim, mondjátok meg, merre van a kincs …”

Augusztus 19-én 9.30 kor a dávodi községházán néprajzi kiállítás 
megnyitója volt Gora Zoltán gyűjteményéből. Elfelejtett kincsek a 
padlásról és föld mélyéből, melyek a község gazdag múltját mutatják 
be.  Több évi gyűjtögetés és több hónapi munka eredményét láthatták 
a kiállításon, mely Dávod gazdag múltjából egy szerény válogatás, 
mégis megmutatja, hogy milyen értékek őrződtek meg.

Dávod régi település. Nem tudjuk, hogy pontosan milyen régi, mert 
kevés régészeti ásatás volta faluban. Többnyire csak szórványleletek 
kerültek elő, például szántáskor. Az így előkerült töredékekből néhá-
nyat bemutattak a kiállításon is. A Bács-Bodrog vármegye monográfi-
ájában, mely a millenniumra jelent meg, hogy már az ősember is lak-
hatott itt, mert kőbalták és edénytöredékek kerültek be erről a helyről 
a Történelmi Társulat múzeumbába. 

Dávod Daut néven már az Árpád-korban település volt. Később jelen-
tős vásáros hely és sókamara is működött itt. Az erdélyi só útjának egy 
fontos állomáshelye volt, ahol várat is építettek. Ennek egy részletét 
találta meg az első ismert dávodi kincskereső az Okos Törkő, alias 
Simonyi József.

A falu a török időkben sem pusztult el, néhány szomszédos faluval 
ellentétben. A környező megmaradt településektől az is megkülön-
bözteti, hogy kettészakadt a falu: Alsó-Dávodra és Felső-Dávodra. 
Kevés olyan bácskai település volt, amelyből kettő is volt, a leg-
többjük ugyanis elnéptelenedett, pusztává vált. Ez a kettészakadás a 
későbbiekben is megmaradt, hiszen már a török időkben is volt ka-
tolikus lakossága a faluknak – lehet, hogy magyarok is éltek itt –, 
de 1762-ben a szerbek, vagyis az ortodoxok voltak többségben, akik 
az 1760-es években érkező magyarok miatt elköltöztek a közeli 
Stanisics-pusztára. Ezekről a magyarokról azért szeretnék bővebben 
beszélni, mert ezeknek a leszármazottai a falu lakóinak többsége. 100 
család költözött a felvidékről, amit akár mondának is tekinthetnénk 
– mert a középkorban éppen 100 családra volt szükség egy falu ala-
pításához. Azért lehetünk biztosak abban, hogy az ő leszármazottaik 
a mai dávodiak, mert az ő nyelvjárásukat őrizték meg és néhányan 
napjainkban is beszélik. Ez a nyelvjárás eltér az alföldön beszélt ö-ző 
nyelvjárástól, de a környékbeli falvak nyelvjárásától is, ezért nyelvjá-
rás-szigetnek tekinthető Dávod. (szabó József kutatása szerint a Fel-
vidéken a Garam és a Zsitva folyók közén beszélik ezt a nyelvjárást.) 
Ami olyan kincs, amit érmes lenne az utódoknak is átadni.

1764-ben pecsétje volt a falunak: egy ekevas és egy csoroszlya lát-
ható rajta. A kiállított tárgyak legnagyobbika is egy ekevas volt. A 
falu megélhetését adó mezőgazdaságra több tárgy is utalt: például egy 
járom, egy kocsi modell. A fényképek közül – melyek Földesi Ferenc 
gyűjteményéből válogatta Gora Zoltán – egy tabló a püspökpusztai 
kendergyárat mutatta be az 1960-as években.

A másik pecséten madár áll fészkén, előtte búzakalász és felette csil-
lag mellette vártorony. Ezt a 18. század végén használták, hiszen 
1840-ben már egészen más volt a pecsétkép: „szentháromság felhők-
ben, alatta Szent János és 5 angyal hársfákkal” – írta Iványi István 
a Bács-Bodrog vármegye földrajzi és történelmi helynévtárában. A 
kiállított harmadik pecsét azonban nem ezt ábrázolja, hanem a dávodi 
egyházközség pecsétje, melynek közepén egy templom látható. A 

templom építését 1764-ben kezdték és 1769-ben fejezték be (más 
források 1779-et említenek, például a műemlékjegyzék). A plébániát 
1776-ban alapították, korábban Csátalja filiája volt. A templom titulu-
sa 1910-ben változott Mindenszentekről Magyarok Nagyasszonyára. 
Ma ez a falu egyetlen hivatalos kincs-épülete, hiszen ez az egyetlen 
műemlék a faluban. (a falu történelmének megismerésében engem 
éppen Szabó Árpád plébános írása indított el a Rapcsányi-féle Baja 
monográfiában.) A kiállításon több szakrális kisemlék: kereszt, szent-
képek, szobrocskák kapott helyet.

Szinte lehetetlen felsorolni, hogy mi minden volt a kiállításon, hiszen 
a mindennapi élet apró tárgyaitól felbecsülhetetlen értékű kincsei-
kig, mások számára talán értéktelen – mert használhatatlan puskától, 
amit éppen a története tesz érdekessé: Ferenc József kocsisa kapta 
valamikor a császártól, ami egy vadászatkor a csatornába esett és ép-
pen a néhány évvel ezelőtti csatornakotráskor került elő – a „néma” 
tárgytöredékekig, melyek hosszú évszázadokig pihentek a földben és 
most már csak azt villantják fel némaságukban és árvaságukban is, 
hogy egykor milyen gazdag település volt Dávod. Egyesekben régi 
emlékeket fognak felidézni az óvodai bögre, az 156-os vajas doboz, 
vagy a régi petróleumlámpa, szódásüveg. A fiatalokhoz pedig közel 
hozza a 19. és a 20. század mindennapjait, illetve a régi gyerekjátékok  
– a kiállítás egyik sarkában – némelyikével még ők is játszanának. 
a fényképek is az emberi élet teljességét mutatják be az esküvőtől a 
halálig, különösen megindító a gyerek koporsókról készült fotók. A 
kiállítás emléket is állít egy mára már széthordott épületnek a szigeti 
kápolnának, mely a szigeti temetőben állt és mára az utolsó téglája is 
eltűnt, csak néhány sír maradt meg a temetőből. Másik ilyen épület a 
már említett kendergyár. A dávodi iparosság néhány emléke is látha-
tó a kovácsok, lakatosok munkái mellett a szódásüvegek és az egyik 
asztal szélén a dávodi híres Keller-cukrászda néhány emléke, például 
a kemény cukorka-öntőformák tekinthetők meg. A nők mindennapi 
életéről nemcsak a fazekas edények mesélnek, hanem egy varrógép 
is, hiszen a falu híres volt a sillingelő-asszonyairól, lányairól, akik a 
gazdag dávodi (nép)viseletet is készítették a tiszta szoba ágyneműi 
mellett.  

A régi fotográfiákon az ismerősöket, rokonokat fedezhetjük fel. Meg-
ismerhetjük az okos Törkőt is. Az ő egyik kincskereső mondata: „Pál-
cácskáim mutatjátok mertre van a kincs” – a kincskeresés Gora Zol-
tánnak is a „jelmondata” lehetne, bár ő nem pálcákkal, hanem a falut 
és a határt járva, emberekkel beszélgetve találja meg a kincseket. A 
kiállítás emléket kíván állítani a korábbi dávodi kincskeresőknek is: 
Okos Törkő, Zoltai (Zeller) Pál, Simon Pál.

A kiállítás látogatói is kincskeresőkké válhatnak, hiszen Gora Zoltán 
saját munkáit is a kiállított tárgyak közé „rejtette”, mivel a kincske-
resés őt művészként is megihletette. Gora Zoltán nemcsak megtalálta 
ezeket a tárgyakat, hanem többségüket restaurálta, nagy gonddal – és 
több hónapi munkával - visszaadta régi fényüket. Ahogy Gora Zoltán 
mondta: „Olyan is akad, aki a mások szemetéből „kincset” varázsol! 
Ez lennék én, akinek már óvodás korában tömve voltak a zsebei az 
úton elpotyogtatott „kincsekkel”- amelyek egyszer majd még jók 
lesznek valamire.

 Jó lenne, ha sokan lennénk, akik így vigyázunk múltunk kincseire, 
emlékeire!

Fábián Borbála

KiNcSeK DávoD MúltJáBÓl



Dávodi Élet                                                                                         XXVII. évfolyam, 2012. december, Szentkarácsony Hava 

10

Verőfényes délután állok Baján a város legöregebb szobránál. A Ma-
ter Dolorosa már több mint 270 éve figyel s szeme sarkán csöppnyi 
örömet vélek látni, amint nézi a frissen avatott parkot. Csodát lát a 
mai világban, mert nem egy sztár, vagy nevenincs sikerember, hanem 
az Isten egyszerű szolgájának állítottak emléket. Jávor Ferenc Park, 
ez áll kőbe vésve a gyönyörűen elrendezett templomkert sétányán. 
Ki volt Ő? Az, aki EMBER tudott lenni bármi történjék is körülötte, 
nem estek csodák vele, életét nem kísérték pletykalapok mégis utolsó 
útjára hihetetlen tömeg gyűlt össze, a fél város elkísérte. Nála nem 
volt zárt templom vagy fogadóóra, esti sétáin a zárda körül bárki bár-
mikor leszólíthatta bármiért. A nyáj pásztora volt ezért nagyon rit-
kán hagyta el a plébániát akkor is kórházi beteglátogatás vagy család 
miatt. A CSALÁD számára fontos volt, ahogy a szülőfalu Dávod is 
Jurátovicsként látta meg a napvilágot, e dalmát név áldozatul esett 
az akkori kor újbóli magyarosítási hullámának, ki tudja mi okból, el-
sőként általa Jávorra változtattatott 1926-ban s ezt testvérei valamint 
apja legidősebb öccsének fiai átvették, amit dédapja nem biztos, hogy 
támogatott volna, de ő 1924-ben 94 évesen elhunyt. Az én családi em-
lékeim szerint a dédapa a független Dalmácia ígéretében szállt harcba 
Petőfi oldalán, ellentétben a családdal, akik a horvátokat támogatták. 
A szabadságharc elbukásával emiatt kényszerült volóderi otthonának 
elhagyására s új lakóhelyéül Dávodot választotta, ahol nem lévén 
szabóság, szabó iparengedélyt szerzett. Járva szülőhelyén engem né-
miképp emlékeztetett a Lónya medence a Dávod elhelyezkedésére. 
Kissé dombos és mocsaras vidék.

A családban ő csak Feri batyaként volt emlegetve édesapja, aki szin-
tén Ferenc, s 10 gyerek közül a legidősebb, talán szerbiai katonás-
kodása (akkoriban Baja és környéke 1921-ig szerb megszállás alatt 
volt, s otthon mindenki tudta merre harcolt) vagy ipari megfontolás-
ból (nagyapja, apja, István öccse, sőt Anna húga is varrt a faluban) 
Bátmonostorra, később Bajára települt. Bármennyire szegények is 
voltak eleinte, mind a 4 gyereket taníttatták, ez azzal járt, hogy Mo-
nostorról gyalog kellett Bajára jönniük. A legidősebb, István vitte to-
vább az ipart - aki csak két évvel volt fiatalabb Róza nagynénjénél 
– később Baján a szabóipar testület egyik vezetője lett. Mihály öccse 
jogot tanult, József tanár lett. Ferenc negyedikes gimnazista volt a 
III. Bélában, amikor Tóth János ciszterci szerzetes hatására hárman is 
jelentkeztek papnak az osztályból.

1935. június 16-án szentelték pappá Kalocsán. Ez alkalomra, egyszer 
említette, hogy unokatestvére Jávor István készítette fekete cipőt vi-
selte, mert mesteremberből nem volt hiány a famíliában

.Mélykútra került ahol az ifjúságot bízták rá, nagy örömmel vette a 
feladatát, még színdarabot is rendezett. Sükösd, Jánoshalma, Baja-
szentistván ahol a Legényegylet elnöke is volt, Baja belváros majd a 
háború következett.

Alsóörsről vitték Szibériába, hadifogolyként, de ez nem gátolta ab-
ban, hogy folytassa a hivatását, itt érte a hír édesanyja haláláról. Két 
és fél évvel „megúszta”, József öccse 11 töltött ott.

1956-ban nevezték ki a Szent Antal plébánia élére „ideiglenesen”, 
amíg a ferencesek vissza nem térhetnek, 2003. december 27-ig élt itt. 
Egyszerűségével fenntartotta a Barátok szellemét. Például a II. va-
tikáni zsinat rendelkezéseit elsőként megvalósítva egyszerű faasztalt 
hozott be, hogy szembemisézhessen a híveivel – ma már kevesen 

tudják, hogy régen a papok a híveknek háttal a főoltár felé fordul-
va miséztek. A haladás figyelemmel kísérését talán otthonról hozta, 
mert édesapja is rádiózott (bármily furcsa is 1930 tájékán ez még nem 
volt gyakori, előfordult, hogy csak 1 volt az utcában) és több újságot 
járatott.1974-ben a templom 250 éves jubileumát is ünnepelte meg, 
majd felújítatta a főoltárt. Ijjas József kalocsai érsek kezdeményezte 
vodicai felújításokat is ő végezte el. Neki köszönhető, hogy a mára 
híres zarándokhellyé vált máriakönnyei kápolna nem semmisült meg, 
sőt tovább szépült, növekedett.

Nehéz idők jártak az egyházban is erről unokaöccse dr Jávor Béla 
ügyvéd, író Gyomorkeserű c könyvében így emlékezik

„...őt nem lehetett sem stallumokkal,sem megfélemlítéssel békepap-
nak behúzni,mert a stallumok,címek nem érdekelték,csak a hívek 
szolgálata;őszinte és feddhetetlen papi élete pedig nem adott alkalmat 
semmiféle zsarolásra.”

Bár készültek jelentések róla, ez őt sosem érdekelte. A család halála 
után az emlékkonferencia alkalmából kikérte ezeket. Egyik „kedven-
cem” a Feri batyáról készült jelentések közül az, amikor a személyes 
adatok sorolásánál név, anyja neve, született stb. családi állapota ro-
vatba beírta a nős szócskát, ami római katolikus papoknál oly ritka, 
hogy nem is létezik.

2000. június 17-én tartotta vasmiséjét a zsúfolásig megtelt templom-
ban, ahol megkapta a Keresztény Értelmiségek Országos Szövetsé-
gétől a Szent Adalbet érdemrendet, Széll Péter bajai polgármestertől 
Baja Díszpolgára címet valamint dr. Bábel Balázs kalocsai érsektől a 
tiszteletbeli kanonoki címet. Számára úgy érzem az igazi örömöt az 
jelentette, hogy megjelent az az „ifjú pár”, akiket ő adott össze Kese-
rűtelken még 1943. szeptember 6-án, valamint az akkor 92 éves Faddi 
Otthmár ferences szerzetes.

Elmondta, hogy a hadifogság éveit kivéve nem volt nap, hogy ne mi-
sézett volna. Földi léte utolsó napjának reggelén is így történt és este 
még megtartotta a Rózsafűzér ájtatosságot, majd visszavonult szobá-
jába. 

Fénykép a szentmiséken kívül ritkán készült róla nem volt nagy híve, 
ahogy az egyéb felhajtásoknak sem.

Nagyszerű szónok volt, emlékszem azokra a hittanokra, amiket ő he-
lyettesített a sekrestye melletti kis szobában maroknyi társaságunk-
nak. (Mára ez a helység óriásnyira nőtt, aszerint, ahányan vallják, 
hogy ide jártak. Ő mindenkit számon tartott rokont, falubelit (még 
találkozót is szervezett) barátot, plébánia tagot. Hány párt adott össze, 
gyereket keresztelt meg „titokban” a megye minden részéről.

Megbocsátó és megértő volt, mert például, amikor a templom kriptá-
ját két sírrabló fiatal feltörte akkor is csak a rács javításának költségét 
kérte el nem tett feljelentést, mert sajnálta szegény szüleiket. 

Néhány hónappal halála előtt utódjának Schindler Mátyásnak mondta 
temetésére gondolva: „Te majd tudni fogod, ha majd akkor beszélsz! 
Ne sokat mondj!” 

Én is csak remélni tudom, hogy ezt a néhány sort életéről, embersé-
géről nem tartja soknak. S a róla elnevezett park sok embernek nyújt 
majd testi, lelki felüdülést és az arra járó dávodiak egy kicsit megem-
lékeznek majd földijükről.

Fábián Borbála

uGliK TAMás: jáVor fereNcről
- a róla elnevezett park avatása kapcsán -
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2012. július 23-tól július 27-ig sok „kicsi indiántól’ volt hangos a 
Glóbusz melletti játszótér, ugyanis ezen a héten szerveztük Dávodon 
a Gyermek – hetet Dóczi Ákos lelkipásztor és a Dávodi Baptista 
Gyülekezet közreműködésével. Napról-napra egyre több érdeklődő 
iskolás gyermek jött és kapcsolódott be a közös programunkba. Min-
den napot versenyjátékokkal kezdtük, ahol csapatban és egyénileg is 
gyűjthettük a pontokat. Tanultunk új énekeket, meghallgattuk a bajai 
fiatalok indiános elbeszéléseiket, és nagy érdeklődéssel figyeltük a 
Bibliai történeteket Dóczi Ákos lelkipásztor tolmácsolásában. 
Az „Aranymondásért” külön jutalompontot lehetett szerezni. A min-
dennapi tízórait a gyülekezeti testvérek és a gyerekek szülei nagy sze-
retettel készítették a számunkra.
A kézműves foglalkozás keretében színeztünk indián tollakat és fej-
díszt, ki-ki a maga ízlése szerint, majd az egyik nap indián labdát is 
„gyártottunk”, melyet mindenki hazavihetett. 
A „Vad Bölények” és a „Hajnali Harmat”csapat tagjai még az 
íjászkodásban is összemérhették ügyességüket. Nagy lelkesedéssel 
szurkoltunk egymásnak a pontgyűjtésben. A hét utolsó napja volt a 
legizgalmasabb, ugyanis akkor került sor az eredményhirdetésre az 
összegyűjtött pontok alapján.
Természetesen üres kézzel senki sem ment haza, mert mindenkinek 
jutott bőven a sok, szép jutalom tárgyból és gazdagabbak lettünk egy 
tartalmas, élményekkel teli nyári héttel. 

2012. szeptember 1. napjától 2013. június 15. napjáig minden 
vasárnap délelőtt 10 órakor tartjuk a gyermek-foglalkozásokat, 
melyre minden általános iskolás gyermeket sok szeretettel vá-
runk. Helyszín: Dávod, Petőfi s. utca 32.

December 8-án Bajára utazunk a gyermekekkel az Adventi ját-
szóházba, ahol változatos programokkal várnak bennünket, mint 
pl. karácsonyi bábelőadás, kézműves foglalkozás, karácsonyi 
ajándékok készítése és szeretet – vendégség. 

Milánkovicsné Kati néni

A Bács-Kiskun megyei kézilabda bajnokságot északi és déli csopor-
tokra osztották. Az alapszakasz első négy helyen végzett csapatai fog-
nak játszani a dobogós helyekért a tavaszi rájátszásban. 

A Dávod Sc kézilabda szakosztály őszi célkitűzése a legjobb négy 
csapat között végezni. Tavaszi rájátszásban a dobogós helyekért sze-
retne játszani a csapat. 

További	információt,	statisztikát	a	www.keziszovetseg.hu	oldalon	le-
het	böngészni.	

tABellA
csapat Játszott Győzelem Döntetlen vereség Dobott gólok Kapott gólok pont

1. Kecel KC. 7 7 0 0 238 146 14
2. Paksi KSE 8 5 0 3 286 213 10
3. CsÁTESZ SE 8 5 0 3 199 193 10
4. DávoD Sc 7 4 1 2 174 173 9
5. PVSE Bácsalmás 8 3 1 4 166 191 7
6. EJF Bajai KSE 8 1 0 7 163 217 2
7. Paksi KSE II 8 1 0 7 132 225 2

NYáRi ÉlMÉNYeK

Az Úr Jézus szeretetével köszönte-
lek és megkérlek, hogy olvasd el ezt 
a pár sort, melyben Jézus szól Hoz-
zád Az életedet menti meg. Életed 
legfontosabb kérdése: Tudod-e mi 
történik veled a halálod után? Egy 
napon mindannyiunknak szembesül-
nünk kell a fizikai halállal. Azonban 
az élet a fizikai halál után is folyta-
tódik: az ember szelleme és lelke 
továbbra is létezik. Tudod-e hová 
kerül a szellemed és lelked a fizikai 
halál után? Két hely létezik a Biblia 
szerint: az egyik a Mennyország, a 
másik a Pokol. Vajon mi dönti el, 
hová jutunk? Ha úgy gondolod, hogy 
a jó cselekedeteid alapján jutsz el a 
Mennyországba, akkor tévedsz.

Drága Testvérem!
JiM SANDeRS

Év vÉGi HálAADáSt

ÉS GYÓGYÍtÓ AlKAlMAt tARt

VAsKúToN 2012. Dec. 28-áN

DÉlelőTT 11 órAKor 

A MáRváNYteReMBeN. 

Kedves Testvéreim!
Ha a cikkem felkeltette az érdeklődésedet,minden kedden 15 órától gyülekezeti alkal-mat tartok a dávodi Művelődési Házban,amelyre Téged is szeretettel várunk.

Jankó	Lászlónéa	Krisztus	Szeretete	Egyház	pásztora	



Dávodi Élet                                                                                         XXVII. évfolyam, 2012. december, Szentkarácsony Hava 

12

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.

Bajnokság állása az őszi szezon befejezéses után

Az őszi forduló párosításai és eredményei

Bács-Megyei Kupa eredményei

M:  Mérkőzések száma
GY:  Győzelem
D:  Döntetlen
V:  Vereség
LG:  Lőtt gólok száma
KG:  Kapott gólok száma
GK:  Gól különbség
P:  Pont 

eredmény
1. forduló 2012.08.18. Szombat 17:00 DávoD Sc BOROTA SE 3-0
2. forduló 2012.08.25. Szombat 17:00 KUNFEHÉRTÓ KSE DávoD Sc 0-5
3. forduló 2012.09.01. Szombat 16:30 DávoD Sc CSÁSZÁRTÖLTÉS EFSK 0-2
4. forduló 2012.09.08. Szombat 16:30 MADARAS SE DávoD Sc 1-3
5. forduló 2012.09.15. Szombat 16:30 DávoD Sc GARA KSE 2-2
6. forduló 2012.09.23. Vasárnap 16:00 CSÁVOLY SK DávoD Sc 2-2
7. forduló 2012.09.29. Szombat 16:00 DávoD Sc TATAHÁZA SK 3-0
8. forduló 2012.10.07. Vasárnap 15:00 KUNBAJA SE DávoD Sc 3-1
9. forduló 2012.10.13. Szombat 15:00 DávoD Sc KATYMÁR SE 0-0
10. forduló 2012.10.20. Szombat 14:30 BOROTA SE DávoD Sc 1-0
11. forduló 2012.10.28. Vasárnap 14:30 DávoD Sc KUNFEHÉRTÓ KSE 4-1
12. forduló 2012.11.04. Vasárnap 13:30 CSÁSZÁRTÖLTÉS EFSK DávoD Sc 3-2
13. forduló 2012.11.11. Vasárnap 13:30 DávoD Sc MADARAS SC 5-0

hely csapat M GY D v lG KG GK p megjegyzés
1. CSÁSZÁRTÖLTÉS LFSK 13 12 1 0 49 10 39 47
2. KATYMÁR SF 13 7 5 1 32 17 15 26
3. KUNBAJA SE 13 8 1 4 44 18 26 25
4. CSÁVOLY SK 13 7 4 2 29 17 12 25
5. DávoD Sc 13 6 3 4 30 15 15 21
6. GARA KSE 13 5 5 3 32 19 13 20
7. BOROTA SE 13 6 0 7 32 27 5 18
8. MADARAS SE 13 2 1 10 14 40 -34 7
9. KUNFEHÉRTÓ KSE 13 2 0 11 19 47 -28 6
10. TATAHÁZA SK 13 0 0 13 5 68 -63 -3 (-3 pont)

eredmény
1. forduló 2012.08.29 Szerda 17:00 DávoD Sc VASKÚTI BÁCSKA SE 3-2
2. forduló 2012.09.12 Szerda 16:30 DávoD Sc FELSŐSZENTIVÁN SK 3-3
3. forduló 2012.09.26 Szerda 16:00 DávoD Sc SZEREMLE SK 3-1

lABDARúGáS


