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DávoD tÖRtÉNelMi fÉMpÉNZeiNeK KiállításA

KözérdeKű híreK
dávod víziközmű-társulat 2012 évi mérleg szöveges magyarázat

Az évek óta tisztogatott, restaurált, beazonosítás-
ra váró érmeanyag most válik láthatóvá az érdek-
lődők	számára.	A	kiállítás,	melyet	megálmodtam,	
terjedelmében nem lesz nagy, de anyagában, da-
rabszámában hatalmas.
A	 kiállításon	 látható	 pénzérmék	 ízelítőt	 adnak	
letűnt	korok	bravúros	vésnöki	munkáiról,	 verési	
technikáiról.
Láthatók lesznek: görög, kelta, barbár, római, bi-
zánci,	 Árpád-,	Vegyes-	 és	 Habsburgházi	 érmék.	
A	közel	50	évet	 felölelő	 szorgalmas	gyűjtögetés	
anyagában ajándékba kapott, hagyatékból meg-
maradt, talált, cserélt, munkáért kapott, valamint 
vásárolt érmék szerepelnek. 
Vannak	köztük	erősen	korrodált,	rongált,	értékte-
len,	 talizmánnak	 kifúrt,	 nyakban	 viselt	 darabok,	
eldobált vackok. De számomra az adja meg az 

Cégjegyzék szám: 03-16-000059

I. Általános rész:

A Társulat ismertetése:
A képviseletre jogosult és a beszámoló aláírására kötelezett a min-
denkori elnök
A társulat tagjai, a társulatot létrehozó ingatlantulajdonosai.

A Társulat tevékenységi köre:
A	szennyvíz	csatorna	beruházás	önrészének	összegyűjtése
4221	’08	Mérnöki	tevékenység,	műszaki	tanácsadás

A Társulatnál a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellá-
tásával	Dr.	Burka	Endre,	mint	mérlegképes	könyvelői	végzettséggel	
rendelkező	személy	(regisztrációs	szám:	138001,	cím:	3434,	Mályi,	
Kossuth. u. 33.) van megbízva.

Számviteli politika:
A vállalkozás számviteli politikájának összeállítása és a beszámoló 
elkészítésénél alkalmazott
Szabályrendszer, a Számviteli Törvény és az egyéb szervezetek 
könyvvezetését	 szabályozó	 kormányrendelet	 alapelvei	 és	 előírásai	
alapján	 került	 kialakításra.	 Ez	 biztosítja	 azt,	 hogy	 a	 társulat	 beszá-
molója	reálisan	mutatja	a	vállalkozás	jelenlegi	vagyoni	és	pénzügyi	
helyzetét.
Az	előírások	szerint	a	társulat	egyszerűsített	éves	beszámolót	készít,	
amelynek tartalma:
Egyszerűsített	mérleg
Egyszerűsített	eredmény	kimutatás

Alkalmazott eljárások:
A	társulat	könyvvezetése	kettős	könyvviteli	 rendszerben	 történik.	A	
társulat	a	használatában	lévő	eszközökről	és	azok	forrásairól	és	a	gaz-
dasági	műveletekről	olyan	nyilvántartást	vezet,	mely	az	eszközökben	
és a forrásokban bekövetkezett változásokat a valóságnak megfele-

lően,	folyamatosan	és	áttekinthetően	mutatja.	A	könyvelésre	kiadott	
számlacsoportokat,	számlákat,	al-	és	részletező	számlákat,	azok	szám-
jeleit	és	megnevezését	a	számlatükörben	fogja	össze.	A	számlatükör	
és	a	szöveges	számlarend	együtt	 teszi	 lehetővé,	hogy	könyvelését	a	
számviteli	törvény	előírásai	szerint	vezesse.

A	 felmerült	 költségeket	 elsődlegesen	 az	 5.	 számlaosztályban	 tartja	
nyilván.	Az	5.	 számlaosztály	megfelelő	 tagolásával	biztosítja,	 hogy	
mind	a	külső,	mind	a	belső	információk	rendelkezésre	álljanak.
A társulat eredményét összköltség eljárással állapítja meg. Az ered-
mény kimutatásban a bevételeket és a ráfordításokat bruttó módon 
kell kimutatni.
Az olyan gazdasági események kihatásait, amelyek két, vagy több 
évet	is	érintenek,	az	adott	időszak	bevételei	és	költségei	között	olyan	
arányban	kell	elszámolni,	ahogyan	az	az	alapul	szolgáló	időszak	és	az	
elszámolási	időszak	között	megoszlik.

A tárgyi eszközöket beszerzési áron, az amortizációval csökkentve 
mutatja ki. Amennyiben a tárgyi eszköz a beruházás rendeltetésének 
megfelelően	nem	használható,	illetve	használhatatlan,	megsemmisült	
vagy	hiányzik,	terven	felüli	értékcsökkenés	elszámolása	után	ki	kell	
vezetni.	A	100.000,-	Ft	alatti	egyedi	bekerülési	értékkel	bíró	vagyoni	
értékű	jogok,	tárgyi	eszközök	bekerülési	értéke	a	használatbavételkor	
értékcsökkenési	leírásként	egy	összegben	elszámolásra	kerül.	Ebben	
az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell. Jelenleg a tár-
sulatnak nincsenek állóeszközei. 

ii. sajátos rész

2.1, eredményhez kapcsolódóan.

A	működés	sajátossága	a	víziközmű-társulatok	életében,	hogy	az	ér-
dekeltségi	hozzájárulások	költségfedezetét	csak	a	közcél	(esetünkben	
a	víz-közmű	önrészének	összegyűjtése,	ill.	annak	átadása)	megvaló-
sulását	követően	lehet	elszámolni,	és	ezért	addig	a	kamatbevételekkel	
nem	fedezett	költségek	látszólagos	veszteséget	mutatnak.	A	vízközmű	

értéküket,	hogy	minden	egyes	darabnak	beszédes	
története	van.	Dávod	területén	használták,	hagy-
ták	vagy	dobták	el,	találták	és	gyűjtötték	össze.
A	 kiállítás	 nagybecsű	 látogatóit	 természetesen	
nem	 fosztom	meg	 a	 ritka,	 profi,	 szép	 tartású	 és	
egyedi érmék látványától sem.
Tessék eljönni rokonnal, gyerekkel, unokával!!! 

Szeretném ismét szép élményekkel gazdagítani az 
idelátogató vendégeket! 

A kiállítást 2013. augusztus 19-én 10:00 órai 
kezdettel nyitja meg hirtenberg János Sándor 
polgármester a Polgármesteri hivatalban. 

Köszönettel: Gora Zoltán
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KözérdeKű híreK
társulatok	jellemzően	a	gazdálkodásuk	során	működési	költség	hoz-
zájárulást kapnak az önkormányzatoktól, kamat bevételekre 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 megvalósulásakor, ill a be-
fizetések	zárásakor	számoljuk	el,	és	ezért	egy	 látszólagos	veszteség	
keletkezik	a	működés	során.	Ez	a	látszólagos	veszteség	a	befizetések	
végelszámolásakor	kerül	 elszámolásra,	 és	 szűnik	meg	a	 látszólagos	
veszteség. 

Bevételek
Kamatbevétel. A társulat átmenetileg „szabad pénzeszközét” kamato-
zó	számlán	tartja.	Ebből	2012-ben	1.662	eFt	bevétele	származott,	ami	
mintegy	2/3-ad	részben	fedezte	működési	költségét.

Érdekeltségi hozzájárulás
Továbbutalási	célú	érdekeltségi	hozzájárulás:	 94.557	e	Ft
Végleges	átadási	célú	érdekeltségi	hozzájárulás:	 9.415	e	Ft
Összesen:	 103.972	e	Ft

Költséghányad	(12%)	 12.477	e-	Ft

Felhalmozott	működési	költségkorábbi	években	 4.459	eFt
Folyó	évi	működési	költség	 735	e	Ft
összesen: 5.194 e Ft

Ismételten	szeretném	kiemelni,	hogy	a	társulat	kiemelkedően	magas	
költséghatékonysággal	gazdálkodik	a	lakosság	megtakarításaival.	Ez	
jelentős,	mintegy	5	millió	Ft-os	tartalékot	eredményezett.	Határozot-
tan	kijelenthető,	hogy	a	társulat	a	jó	gazdálkodás	eredményeképpen	
bőséges	 tartalékkal	 rendelkezik.	A	 lekötött	 betét	 kamata	 jelentősen	
stabilizálta a gazdálkodás menetét.

2.2, Mérleghez kapcsolódóan:

Eszközök:
Ltp-s	számlák	 71.932	ezer	Ft
Bankszámla	 2.886	ezer	Ft
Lekötött	betét:	 24.000	ezer	Ft
összesen: 98.818 ezer Ft

A	közmű	társulat	esetében	felhívnám	a	figyelmet	az	átmenetileg	sza-
bad	pénzeszközök	újra	lekötésével	kapcsolatos	feladatra,	amely	köte-
lezően	van	előírva.	Jelenleg	ez	a	feladat	kiválóan	megoldott,	a	betét	
elhelyezés minden elvárásnak megfelel. 
A lekötési kötelem oka az, hogy a kamat bevételek két felhasználási 
formája	létezik,	az	egyik	a	nem	várt,	beruházási	költségek	finanszí-
rozása	 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	 94.557.ezer	Ft
Véglegesen	átadott	érdekeltségi	hozzájárulás	 9.415	ezer	Ft
Korábbi	évek	működési	vesztesége	 -4.459	ezer	Ft
Folyó	évi	működési	veszteség	 -735	ezer	Ft
Egyéb	 40	ezer	Ft
összesen: 98.818 ezer Ft
A	pénzügyi	ütemtervnek	megfelelően	folyik	a	források	feltöltése,	és	
ez	alapján	határozottan	kijelenthető,	hogy	az	önkormányzati	garancia	
vállalás beváltása nem várható. A társulat gazdálkodásáról joggal el-
mondható,	hogy	példaértékű.

Teljes	joggal	kijelenthetjük,	a	társulat	felkészült	a	beruházás	indításá-
ra,	ill.	az	önrész	előteremtésére.

2013. 04. 04.
Dr. Burka Endre
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LAKOSSÁGI TÁJéKOzTATÓ hŐSéGrIAdÓK IdeJére
Tartsa otthonát hűvösen 
•	 Próbálja	 hűvösen	 tartani	 a	 lakóterületét.	Ellenőrizze	 a	 szobahő-

mérsékletet 08:00 és 10:00 óra között, 13:00 órakor és este 22:00 
óra	 után.	 Ideális	 esetben	 a	 szobahőmérsékletet	 32	 oC alatt kell 
tartani nappal és 24 oC	alatt	éjszaka.	Ez	különösképpen	fontos	a	
csecsemők	és	a	60	év	fölöttiek	számára.

•	 Használja	az	éjszakai	levegőt	otthona	lehűtésére.	Nyissa	ki	az	ab-
lakot	és	zsalut	éjszaka	illetve	kora	reggel,	amikor	a	külső	hőmér-
séklet	 alacsonyabb	 (amennyiben	 biztonságos	 az	 ablakot	 nyitva	
tartani).

•	 Csökkentse	a	 lakáson	vagy	házon	belüli	hőforrásokat.	Kapcsol-
ja ki a mesterséges világítást és annyi elektromos berendezést, 
amennyit csak lehetséges.

•	 Tegyen	árnyékolókat,	sötétítő	függönyöket,	drapériákat	vagy	redő-
nyöket	az	ablakokra,	amelyeket	reggeli	vagy	délutáni	napsütés	ér.

•	 Akasszon	ki	nedves	törölközőket,	hogy	lehűtse	a	szoba	levegőjét.	
Vegye	figyelembe,	hogy	ezzel	együtt	a	szoba	levegőjének	páratar-
talma is növekszik.

•	 Amennyiben	a	lakhelye	légkondicionált,	csukja	be	az	ajtókat	és	az	
ablakokat	és	takarékoskodjon	a	nem	szükséges	elektromossággal,	
hogy	hűvösen	tartsa	magát,	továbbá	hogy	az	áramszolgáltatásban	
se	legyen	fennakadás.	Ezáltal	az	egész	közösséget	érintő	áramki-
maradás kockázatát is csökkenti.

•	 Az	elektromos	ventillátorok	enyhítő	érzést	adhatnak,	de	amikor	
a	belső	hőmérséklet	35oC	fölötti,	a	ventillátorok	működtetésével	
már	nem	előzhetők	meg	a	hőséggel	összefüggő	tünetek.	Fontos	a	
folyadékbevitel!

Tartsa kint a hőséget 
•	 Tartózkodjon	otthona	leghűvösebb	szobájában,	különösen	éjszaka.
•	 Amennyiben	otthonának	hűvösen	tartása	nem	lehetséges,	töltsön	

napi	2-3	órát	egy	hűvös	helyen	(például	egy	légkondicionált	nyil-
vános	épületben).

•	 Kerülje	a	szabadban	tartózkodást	a	nap	legmelegebb	időszakában.
•	 Kerülje	 a	 megerőltető	 fizikai	 tevékenységeket,	 amennyiben	 ez	

lehetséges.	Ha	megerőltető	 fizikai	 tevékenységet	 kell	 végeznie,	
akkor	 tegye	 azt	 a	 nap	 leghűvösebb	 időszakában,	 ami	 általában	
reggel	4	és	7	óra	között	van.

Maradjon árnyékos helyen
•	 Ne	hagyjon	gyerekeket	és	állatokat	leparkolt	járművekben.
•	 Tartsa	testét	hidegen	és	fogyasszon	megfelelő	mennyiségű	folya-

dékot. 
•	 Vegyen	 langyos	 zuhanyokat	 és	 fürdőket.	Alternatív	megoldás	 a	

hideg	borogatás,	nedves	törölközők	használata,	lábáztatás	stb.
•	 Viseljen	 természetes	 anyagokból	 készült	 könnyű,	 bő	 ruhákat.	

Amennyiben	a	szabadba	megy,	viseljen	széles	karimájú	kalapot	
vagy	sapkát	és	napszemüveget.

•	 Használjon	könnyű	ágyneműt	és	takarókat.	Lehetőleg	ne	használ-
jon	párnákat,	hogy	elkerülje	a	meleg	megrekedését.

•	 Igyon	rendszeresen,	de	kerülje	az	alkoholt	és	a	túl	sok	koffeint	és	
cukrot.

•	 Egyen	kis	adagokat	és	egyen	gyakrabban	könnyen	emészthető	lé-
dús	ételeket,	sok	zöldséget,	gyümölcsöt.	Kerülje	a	magas	fehérje	
és	zsír	tartalmú	ételeket.

Segítsen másoknak 
•	 Tervezze	meg	a	család,	barátok	és	a	sok	időt	otthon	töltő	szom-

szédok	 ellenőrzését.	A	 sérülékeny	 embereknek	 segítségre	 lehet	
szükségük	a	forró	napokon.

•	 Beszélje	 meg	 az	 extrém	 hőhullámok	 kockázatait,	 a	 védekezés	

módját családjával. Mindenkinek tudnia kell, mit kell tenni azo-
kon	a	helyeken,	ahol	az	idejüket	töltik.

•	 Amennyiben	ismerősei	közül	valaki	veszélynek	van	kitéve,	úgy	
segítsen	 neki,	 hogy	 tanácsot	 vagy	 támogatást	 kapjon.	Az	 idős	
vagy	beteg,	egyedül	élő	embereket	naponta	meg	kell	látogatni.

•	 Aki	gyógyszert	szed,	kérdezze	meg	a	kezelőorvost,	hogyan	befo-
lyásolja	a	gyógyszer	a	hőszabályozást	és	a	folyadékegyensúlyt.

•	 Képezze	magát.	Vegyen	részt	egy	elsősegély-tanfolyamon,	hogy	
megtanulja	a	hőséggel	kapcsolatos	és	más	vészhelyzetek	kezelé-
sét. Mindenkinek tudnia kell, hogyan reagáljon.

Amennyiben egészségi problémája van 
•	 Tartsa	az	orvosságokat	25	 oC	alatt	vagy	a	hűtőben	(olvassa	el	a	

tárolásra vonatkozó utasításokat a csomagoláson).
•	 Kérjen	orvosi	tanácsot,	amennyiben	állapota	krónikus	vagy	több	

gyógyszert is szed.

ha ön vagy mások rosszul érzik magukat 
•	 Próbáljon	segítséget	kérni,	amennyiben	zavartságot,	gyengeséget,	

félelmet	érez	vagy	erős	szomjúságérzete	vagy	fejfájása	van.	Men-
jen	egy	hűvösebb	helyre	amilyen	hamar	csak	lehet	és	mérje	meg	a	
testhőmérsékletét.

•	 Igyon	vizet	vagy	gyümölcslevet,	hogy	pótolja	az	izzadással	elve-
szített folyadékot.

•	 Pihenjen	 le	 rögtön	 egy	hideg	helyen,	 ha	 fájdalmas	 izomgörcsei	
vannak	(különös	tekintettel	a	karokra,	lábakra	vagy	alhasi	tájék-
ra;	 gyakran,	 hosszantartó,	 hőségben	 végzett,	 testedzés	 után)	 és	
fogyasszon leveseket, sós folyadékokat. Orvosi segítségre van 
szükség,	amennyiben	a	görcsök	egy	óránál	tovább	tartanak.

•	 Konzultáljon	 orvosával,	 amennyiben	 szokatlan	 tüneteket	 észlel,	
vagy	ha	a	tünetek	tartósnak	bizonyulnak.

Ha valamelyik családtagja, vagy valamelyik, ön által segített személy 
bőre	forró,	száraz,	a	beteg	zavart	vagy	görcsöl	és/vagy	eszméletét	el-
vesztette,	hívjon	azonnal	mentőt/orvost.

Amíg	segítségre	vár,	helyezze	a	személyt	hűvös	helyre,	fektesse	le	és	
emelje	meg	a	lábait	és	a	csípőjét.	Vegye	le	a	ruházatát	és	kezdje	meg	
külsőleg	hűteni,	például	hideg	borogatást	helyezve	a	nyakra,	mellkas-
ra	vagy	lágyékra,	folyamatosan	legyezve	és	locsolva	a	bőrt.

Mérje	 meg	 a	 beteg	 testhőmérsékletét.	 Ne	 adjon	 be	 lázcsillapítót	
(acetilszalicilsavat	 vagy	 paracetamolt).	Az	 eszméletét	 vesztett	 sze-
mélyt helyezze stabil oldalfekvésbe.

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
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Az aktuális és a várható időjárási viszonyokról, az érvényben lévő ri-
asztásokról és a figyelmeztető előrejelzésekről bővebb információkat 
a www.met.hu oldalon kaphatnak.

A	nyári	hőségben	a	veszélyek	megelőzése,	 egészségünk	megőrzése	
érdekében	–	a	téli	óvintézkedésekhez	hasonlóan	–	fokozott	figyelmet	
kell	 fordítanunk	környezetünkre.	Fontos,	hogy	 rendszeresen	 tájéko-
zódjunk	a	várható	időjárásról,	utazások	alkalmával	a	tervezett	útvonal	
járhatóságáról,	tóparti	fürdőzésnél	a	viharjelzéssel	összefüggő	tudni-
valókról,	kirándulások	során	a	tűzgyújtási	lehetőségekről.

A villáMcsApás
Magyarországon	elsősorban	májustól	augusztus	végéig	számíthatunk	
villámlással járó viharokra, heves zivatarokra. Rendszeresen tájéko-
zódjunk	a	várható	időjárásról,	ezzel	megelőzhetjük	az	esetleges	sérü-
léseket és károkat.
A	villámcsapás	természeti	jelenség,	megelőzni	nem	tudjuk,	védekezni	
a	rendelkezésünkre	álló	technikai	eszközökkel	tudunk.	A	villámvéde-
lem szerepe, hogy csökkentse a villám által az építményeket, illetve 
embereket	érő	sérülések	és	meghibásodások	bekövetkezésének	való-
színűségét,	súlyosságát.

A	villám	a	legkisebb	ellenállású	utat	keresi,	ezért	az	élő	szervezetek	
magas víztartalmuk, alacsony villamos ellenállásuk miatt potenciális 
veszélynek	vannak	kitéve.	Az	emberi	testet	érő	közvetlen	villámcsa-
pás	élettani	hatása	a	nagyfeszültség	okozta	sérülésekhez	hasonlít.	A	
villámáram	a	belépési	és	a	kilépési	ponton	égési	sérüléseket	okozhat,	
az ereken és a perifériás idegrendszeren átáramolva pedig tönkreteheti 
a	mozgást	 irányító	 és	 az	 érzeteket	 továbbító	 idegkötegeket.	 Emiatt	
még	a	kisebb	villámcsapás	által	okozott	áramütés	is	azonnali	szívleál-
láshoz,	halálhoz	vezethet.	Abban	az	esetben	van	esély	a	túlélésre,	ha	
az	áram	a	testfelszínen	folyt	keresztül,	de	ilyenkor	is	felléphet	bénu-
lás, amnézia, görcsök, égés vagy szívkárosodás.
A villámcsapás közvetve arra is hatással van, aki csak a közelében 
tartózkodik.	Egyrészt	 a	 villám	árama	a	 földet	 érés	 helyétől	minden	
irányban szétterjed a talajban. A villámcsapás talppontjától számított 
nagyjából	háromméteres	körzet	veszélyzónának	minősül,	mert	a	két	
lábfej	között	keletkező	feszültségkülönbségnek	szintén	súlyos	követ-
kezményei	lehetnek.	A	villám	által	keltett	jelentős	nagyságú	elektro-
mágneses	erőtér	önmagában	is	okozhat	szívritmuszavarokat.
Akit	villámcsapás	ért,	azt	24	órás	megfigyelésre	kórházba	kell	szál-
lítani	még	akkor	is,	ha	látszólag	nem	is	történt	komolyabb	sérülés.

Nem	minden	villámcsapás	okoz	tüzet,	de	igen	gyakori,	hogy	az	épü-
let	elektromos	hálózata,	a	hálózatra	kapcsolt	elektromos	készülékek,	
berendezések	 károsodnak.	 Ilyen	 jellegű	 események	 vizsgálata	 nem	
tartozik	a	katasztrófavédelem	hatáskörébe.	A	villámcsapás	okozta	tü-
zek	vizsgálatát	azokban	az	esetekben	végezzük	el,	amikor	a	 tűzeset	
következtében	 haláleset	 történt,	 vagy	 a	 tűzeset	minősített	 fokozata,	
vagy	azt	a	hatóság	vezetője	szakmai	szempontból	indokoltnak	tartja.
A villámvédelem szerepe, hogy csökkentse a villám által az építmé-
nyeket,	illetve	embereket	érő	sérülések	és	meghibásodások	bekövet-
kezésének	 valószínűségét,	 súlyosságát.	A	 villámvédelem	 eszköze	 a	
villámhárító, amely azt biztosítja, hogy közvetlen villámcsapás esetén 
se	keletkezhessen	az	építményben	tűz,	és	az	építményben	tartózkodó-
kat	ne	érhesse	villámeredetű	áramütés.	A	villámvédelem	másik	esz-
köze	az	úgynevezett	túlfeszültség-védelmi	rendszer,	amely	a	villamos	
hálózatba épített eszközök segítségével a villamos berendezéseket 
óvja	a	közvetett	 (akár	az	építménytől	1-2	kilométerre	bekövetkező)	
villámcsapás	hatásától.	A	szakszerűen	kiépített	villámvédelmi	 rend-
szer	 nagyfokú	 biztonságot	 nyújt	 a	 villámok	 közvetlen	 és	 közvetett	
hatásaival szemben.

A villám hatása az emberre 

Ahogyan	a	felhőből	kiinduló	villám	a	talaj	felé	halad,	a	legrövidebb	
utat	keresi	 -	 és	 időnként	előfordul,	hogy	ez	egy	magában	szabadon	
álló	ember	testén	át	vezet.	A	villám	becsaphat	az	illető	vállánál,	a	lá-
bán	keresztül	lefuthat	a	teste	egyik	oldalán,	majd	eléri	a	talajt.	Amíg	
útját	megteszi,	persze	nem	kis	gyötrelmet	okoz.	Fájdalmat,	égési	sérü-
léseket	és	akár	sokkot	is	előidézhet,	de	ennek	ellenére	a	villámcsapás	
energiájának	nagy	részét	a	talaj	fogja	fel.	A	legfőbb	veszély,	hogy	az	
izmok	 görcse	miatt	 az	 életfontosságú	 funkciók	 leállnak.	Erős	 áram	
hosszabb	ideig	tartó	hatása	rendszerint	súlyos	égési	sebeket	okoz.	Az	
áldozat rendszerint nem hal meg, kivéve két esetet: ha a szívén vagy a 
gerincoszlopán	halad	keresztül.	

Védekezés villámcsapás ellen: 
•	 Ha	nagy	villámlással	járó	vihar	közeleg,	vagy	kap	el	minket,	hú-

zódjunk	be	valahová	(ne	magányosan	álldogáló	fa	alá).	A	legjobb	
egy	ház	vagy	egy	üzlet.	

•	 Ha	gépkocsiban	ülünk,	az	ablakokat	zárjuk	be,	a	fém	részeket	ne	
érintsük	meg.	

•	 Hagyjuk	el	a	kimagasló	vagy	exponált	helyeket.	
•	 Barlang,	mélyedés	akkor	nyújthat	védelmet,	ha	legalább	1,5	méter	

mély. 
•	 Kerüljük	a	nedves	talajt,	azonnal	hagyjuk	el	a	vízfelületeket.	
•	 Kerüljük	a	kőomlás	veszélyes	szakadékokat.	
•	 Védekezhetünk	úgy	is,	ha	10-30	cm	vastag	szigetelőrétegre	állunk	

(száraz	kő,	ruhanemű).	
•	 Nem	ajánlott	öreg,	magányosan	álló	fa	alatt	táborozni,	mert	a	le-

zuhanó	ágak	összezúzhatják	a	sátrat,	és	a	villámcsapás	veszélye	is	
itt a legnagyobb. 

ZivAtAR
A zivatar olyan légköri jelenség, amelyet egy vagy több elektromos 
kisülés	(villám)	és	/vagy	dörgő	esetleg	éles,	csattanó	hang	formájában	
észlelünk.	Magasra	törő	zivatarfelhők	környezetében	erős	fel-	és	le-
áramlási	területek	váltakoznak	kis	távolságon	belül.	Emiatt	általában	
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kis	területre	korlátozódva	ugyan,	de	rendkívül	veszélyes	kísérőjelen-
ségek	kialakulására	is	számíthatunk	egy-egy	heves	zivatar	idején.

Előfordulhat	nagy	méretű	(legalább	2	cm	átmérőjű)	jég	vagy	erős	vi-
har	 (90	km/h	 fölötti	 széllökés).	Extrém	esetben	azonban	sokkal	na-
gyobb	méretű	jégdarabok	is	hullhatnak,	és	orkán	erejű	(119	km/h	fö-
lötti)	szélroham	is	kialakulhat.	Intenzív	zivatarokhoz	hirtelen	lezúduló	
nagy	mennyiségű	csapadék	is	társulhat,	ekkor	a	kis	vízhozamú	pata-
kok	 pillanatok	 alatt	 hömpölygő	 folyókká	 szélesedhetnek.	Az	 előbb	
említett	 veszélyes	 jelenségek	 bekövetkezési	 valószínűsége	 egy-egy	
heves	zivatar	estén	-	azok	kifejezetten	helyi	jellege	miatt	-	viszonylag	
csekély,	szerencsés	esetben	nem	is	érintenek	lakott	települést.	

Több	heves	zivatar	összekapcsolódásakor	zivatarláncról	(zivatarrend-
szerről)	beszélünk,	ebben	az	esetben	már	a	veszélyes	kísérő	jelensé-
gek	nem	csak	egy-két	 települést,	hanem	akár	több	megyét,	régiókat	
is érinthetnek.

hŐhuLLÁM
Az	utazások	alkalmával	-	különösen	a	hőségriadó	idején	-	feltétlen	vi-
gyenek	magukkal	megfelelő	mennyiségű	folyadékot,	ivóvizet,	és	bő-
séges	üzemanyaggal,	 lehetőségekhez	mérten	tele	tankkal	induljanak	
útnak.	A	hőhullám	egészségre	gyakorolt	hatásai	rosszullétet	idézhet-
nek	elő,	emellett	a	megerősödött	forgalomban	egy	koccanásos	baleset	
is	jelentős	forgalomtorlódáshoz	vezethet.	Akik	távolabbi	úticélt,	nya-
ralóhelyet	választottak	javasolt	előzetesen	az	Útinformnál	érdeklődni	
az esetlegesen munkavégzések, vagy balesetek miatti forgalomkorlá-
tozásokról,	illetve	a	lehetséges	alternatív	útvonalakról.

Személygépkocsinkban	 felügyelet	 nélkül	még	 rövid	 időre	 se	 hagy-

juk	gyermekünket,	háziállatunkat,	még	akkor	se,	ha	megállás	előtt	a	
légkondicionáló	lehűtötte	az	autót,	mert	a	tűző	napsütésben	a	jármű	
utastere pillanatok alatt felforrósodik. Szintén ne hagyjunk az autóban 
napsütésnek	kitett	helyen	hajtógázzal	működő	sprayt	és	gázgyújtót,	
mert	ezek	tüzet	okozhatnak.

A	viharjelzőkkel	ellátott	tavainknál	a	fürdőzők	rendszeresen	figyeljék	
a	jelzőberendezéseket.	

Fontos a szabadtéri tüzek megelőzése is, ezért fokozott óvatosság-
gal tartózkodjunk a szabadban!

Magas hőmérséklet okozta megbetegedések:
•	 bőrkiütés,
•	 fáradtság,
•	 görcs,
•	 hirtelen	ájulás,	kimerülés,
•	 stroke.
A	legtöbb	hőséggel	összefüggő	betegségek	(kivéve	a	bőrkiütés	és	a	
görcs)	a	lényegi	következményei	annak,	hogy	különböző	súlyú	elég-
telenségek	 következnek	 be	 a	 hőszabályozó	 rendszerben.	 Ráadásul,	
számos	más	úgynevezett	prediszponáló	tényező	felgyorsíthatja	a	ma-
gas	testhőmérséklet	kialakulását.

Prediszponáló tényezők: kor, akklimatizálódás hiánya, dehidratá-
ció	 (csökkentett	 tápanyag	 és	 folyadékbevitel,	 vizelethajtó	 tablet-
ták,	 alkoholfogyasztás),	 gyógyszerszedés,	 mozgás	 hiány,	 túlsúly,	
fáradság,	 alváshiány,	 hosszú,	 magas	 intenzitású	 edzés,	 védőruha. 

Veszélyeztetett csoportok:
Bárkinek	okozhat	egészségi	panaszokat,	kellemetlen	tüneteket,	rosz-
szullétet	a	kánikula,	de	vannak	különösen	veszélyeztetett	csoportok.	
Ilyenek például a
•	 csecsemők	és	a	fiatal	kisgyermekek,
•	 65	évnél	 idősebbek,	 fogyatékosok,	 szívbetegségekben	és	magas	

vérnyomásban	szenvedők
•	 Fiatalok

Megelőzés lehetőségei célcsoportonként:

CseCsemők és fiatal kisgyermekek 

•	 Akinek	van	elektromos	ventillátora,	használja	a	nagy	melegben!	
Lehetőleg	éjjel	szellőztessen!

•	 Széles	karimájú	kalappal,	napszemüveggel	és	naptejjel	védje	ma-
gát és gyermekét!

•	 Csecsemőket,	kisgyermekeket	árnyékban	levegőztessünk
•	 Ne	sétáltassunk	a	hőségben	kisbabát!

MIT IGYuNK MIT Ne IGYuNK
Víz, ásványvíz, tea Kávé
Szénsavmentes	üdítők Alkohol	tartalmú	italok

Paradicsomlé
Magas	koffein	és	cukortartalmú	
szénsavas	üdítők

Aludttej, kefír, joghurt
Levesek

6
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•	 Sose	hagyjunk	gyermekeket,	állatokat	(kutyát)	zárt,	szellőzés	nél-

küli	parkoló	autóban!
•	 A	babák	különösen	sok	folyadékot	igényelnek	a	szoptatáson	kívül	

is,	mindig	kínáljuk	őket	tiszta	vízzel,	vagy	pici	sót	is	tartalmazó,	
citromos teával a szoptatás után!

65 évnél idősebbek, fogyatékosok, szívbetegsé-
gekben és magas vérnyomásban szenvedők 

•	 Azok,	akik	szívgyógyszert	szednek,	a	vízhajtás	mellett	is	fogyasz-
szanak	elegendő	mennyiségű	folyadékot,	azaz	a	szokásosnál	egy	
literrel többet a forró napokon!

•	 A	65	évnél	idősebbek,	különösen	a	szívbetegségekben	és	magas	
vérnyomás	betegségben	 szenvedők	 a	melegben	 fokozódó	pana-
szaikkal azonnal forduljanak orvoshoz!

•	 Nagy	 melegben	 zuhanyozzon	 langyos	 vagy	 hideg	 vízzel	 akár	
többször is!

•	 Ha	van	elektromos	ventillátora,	használja	a	nagy	melegben!
•	 Kánikulai	napokon	a	különösen	meleg	dél	körüli,	kora	délutáni	

órákat	töltse	otthon,	besötétített	szobában,	viszonylag	hűvösben!
•	 Forró	nyári	napokon	ne	a	legmelegebb	órákra	időzítse	a	piaci	be-

vásárlást!

fiatalok

•	 Ha	kánikulában	a	szabadban	sportolsz,	gyakran	hűtsd	magad	és	
fogyassz	legalább	4	L	folyadékot!	Fontos	a	só	pótlás	is!

•	 Széles	 karimájú	 kalappal,	 napszemüveggel	 védd	 magad	 a	 nap	
égető	erejétől!

•	 Könnyű,	világos	színű,	bő	szabású,	pamut	alapanyagú	ruhát	hordj	
forró napokon!

•	 Bőrtípusodnak	 megfelelő	 fényvédő	 krémmel	 naponta	 többször	
kendd	 be	 bőrödet!	 (Ha	 nagyon	 világos	 a	 bőröd,	 kék	 a	 szemed,	
használj	10	feletti	napvédő	faktoros	naptejet!

•	 Nagy	melegben	zuhanyozz	langyos	vagy	hideg	vízzel	akár	több-
ször is!

•	 Tölts	1-2	órát	légkondicionált	helységben!

autóval közlekedőknek

Autóban 80 oc is lehet, ne zárjon be senkit!

Még	rövid	időre	sem	szabad	gépkocsiba	bezárva	hagyni	a	gyermeket,	
idős	embert,	állatot,	mert	az	autó	belső	tere	nagyon	hamar	80	fokra	is	
felmelegedhet.	A	kocsiban	ülők	könnyen	hőgutát	kaphatnak.

A	kirándulók,	utazók,	nyaralók	mindig	vigyenek	magukkal	elegendő	
folyadékot.
A forgalomkorlátozások idején – amennyiben nem klimatizált a gép-
jármű	-	az	ablakokat	engedjük	le.
A	fúvott	gumiabronccsal	rendelkező	járművek	(gépjárművek,	kerék-
pár)	esetében	a	járművezetők	a	nyári	időszakban,	a	nagy	meleg	miatt	
gyakrabban	ellenőrizzék	járműveik	kerekének	a	légnyomását.

A	hosszabb	útra	indulunk	a	gépkocsiban	utazók	részére	vigyünk	-	ha	
lehet	hűtő	táskában	-	megfelelő	mennyiségű	folyadékot.

A	 nagy	 kánikula	 a	 járművezetők	 szervezetét	 is	 nagyon	megterheli,	
a	 reflexek	 tompulnak,	 a	 vezetők	még	 inkább	 türelmetlenebbek,	 in-
dulatosak,	A	 nyári	 időszakban	 meglévő	 jó	 útviszonyok	 ellenére	 is	
mindenhol	 tartsa	be	az	adott	útra	megengedett	 legnagyobb	haladási	
sebességet.

Ha	hosszabb	utat	kell	megtenni,	érdemes	két-három	óránként,	vagy	
szükség	szerint	pihenőt	tervezni	és	tartani.

sZÉlviHAR

A	 szél	 sebességén	 értelemszerűen	 a	 levegő	mozgásának	 sebességét	
értjük.	A	meteorológiában	általában	a	m/s-ban,	 illetve	egyes	 terüle-
teken a csomóban szokták meghatározni. 1 m/s kb. 2 csomónak felel 
meg.	Az	alábbi	táblázatban	találhatók	az	egyes	szélsebesség-kategóri-
ák, amit a meteorológiai szövegekben alkalmazni szoktak.

A 70 km/h-nál erősebb szélvihar emberre, állatra veszélyes vihar-
károkat okozhat: 
•	 szilárd	építményekről	leszakíthatja	a	tetőfedeleket,	
•	 súlyosan	megrongálhatja	az	energiaellátás	és	távbeszélő	berende-

zések vezetékeit, 
•	 könnyű	épületeket	dönthet	össze,	
•	 közlekedési	zavarokat,	akadályokat	idézhet	elő,	
•	 fákat	törhet	ki.	

MIT IGYuNK MIT Ne IGYuNK
Víz, ásványvíz, tea Kávé
Szénsavmentes	üdítők Alkohol	tartalmú	italok

Paradicsomlé
Magas	koffein	és	cukortartalmú	
szénsavas	üdítők

Aludttej, kefír, joghurt
Levesek

MIT IGYuNK MIT Ne IGYuNK
Víz, ásványvíz, tea Kávé
Szénsavmentes	üdítők Alkohol	tartalmú	italok

Paradicsomlé
Magas	koffein	és	cukortartalmú	
szénsavas	üdítők

Aludttej, kefír, joghurt
Levesek

KATeGÓrIA sZÉlsebessÉg
szélcsend 0 m/s 0 km/h

gyenge szél 1-3	m/s 4-11	km/h
mérsékelt szél 4-7	m/s 15-25	km/h

élénk szél 8-11	m/s 29-40	km/h
erős	szél 12-16	m/s 43-58	km/h

viharos szél 17-24	m/s 61-86	km/h
erős	vihar 25-32	m/s 90-115	km/h

orkán 33-	m/s 119-	km/h
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NYáRi vesZÉlYfoRRásoK

KÖZbiZtoNság

hogyan védekezzünk szélvihar ellen, ha szabad ég alatt tartóz-
kodunk? 
•	 Viselkedjünk	nyugodtan,	körültekintően.	
•	 Ha	lehet,	keressünk	védett,	stabil	helyet	(épület,	aluljáró).	
•	 Távol	haladjunk	a	fáktól,	épületektől,	hogy	a	 letört	ágak,	csere-

pek,	üvegszilánkok	ne	okozzanak	sérülést.	
•	 Védjük	 szemünket	 a	 portól,	 fejünket	 a	 szél	 sodorta	 tárgyaktól,	

ágaktól stb. 
•	 Oszlopba,	kerítésbe	kapaszkodjunk,	hogy	ne	sodorjon	el	az	erős	

szél. 
•	 Tartsuk,	védjük	erősen	a	kisgyerekeket,	ne	szakadjunk	el	társaink-

tól. 

•	 A	járműveket,	sátrakat,	gyenge	szerkezetű	építményeket	hagyjuk	
el,	mert	bentről	nem	lehet	érzékelni	a	fenyegető	veszélyt	(pl.	rá-
dőlhet	a	fa).	

•	 Leszakadt	villamos	távvezetéket	megközelíteni	is	életveszélyes!	
•	 Szabadban	végzett	tűzveszélyes	tevékenységet	azonnal	abba	kell	

hagyni,	a	tüzet	eloltani	(pl.	gazégetés	kertben,	tábortűz,	szalonna-
sütés,	kerti	parti).	

•	 Csónakázni,	fürdőzni	erős	viharban	életveszélyes!	Nagyobb	víz-
felület	fölött	összefüggő	vízfüggöny	alakulhat	ki,	emiatt	jó	úszók	
is	megfulladhatnak.	Vegyük	komolyan	a	viharjelzéseket!

•	 Az	állatok	viselkedése	kiszámíthatatlanná	válik,	megvadulhatnak,	
ezért	ne	érjünk	hozzájuk.	háziállatokat	zárjuk	be.

•	 Ha	az	előrejelzéseket	követően	van	rá	időnk,	a	ház	körül	található	
fák	meggyengült	ágait	vágjuk	le.

•	 A	 ház	 környékéről	 gyűjtsünk	 össze	 és	 vigyünk	 be	 az	 épületbe	
minden	olyan	tárgyat,	amit	a	szél	felkaphat	(pl.	műanyag	kerti	bú-
torok,	szerszámok)	–	ezek	ugyanis	súlyos	sérüléseket	okozhatnak.

Óvintézkedések az épületen belül: 
•	 Az	ajtókat,	ablakokat	zárjuk	be.	
•	 Ne	menjünk	ki	a	szabadba.	
•	 Ne	hagyjuk	a	kisgyermekeket,	betegeket	felügyelet	nélkül,	lehe-

tőleg	senki	ne	maradjon	egyedül.	
•	 Készüljünk	fel	áramszünetre	(elemlámpa	előkészítése).	
•	 Áramtalanítsuk	az	elektromos	berendezéseket.	

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Sajnálattal	értesültünk	arról	a	tényről,	hogy	Dávod	település	te-
rületén	ismét	előfordulnak	trükkös	lopások.	Ezúton	is	felhívjuk	
a	 tisztelt	 lakosság	figyelmét,	hogy	 ingatlanjaikba	csak	magát	
igazolni tudó személyeket engedjenek be. Ha valaki arra hi-
vatkozva	akar	bejutni	ingatlanjukba,	hogy	az	EDF	DÉMÁSZ,	
a	GDF	SUEZ,	vagy	más	cég	alkalmazottja,	illetve	vallási	fe-
lekezet vagy jótékonysági szervezet megbízásából adományo-
kat	gyűjt,	 vagy	bármilyen	más	okból	be	kíván	 jutni,	minden	
esetben kérjék, hogy igazolja magát, és mutasson be hivatalos 
megbízó	 levelet!	Külföldi	 árusoktól,	 házalóktól,	 ha	 lehet,	 ne	

vásároljanak	 semmit,	 hiszen	 településünkön	 mű-
ködnek	 boltok,	 üzletek	 ahol	 legalább	 olyan,	
vagy	 jobb	 minőségű	 termékeket	 beszerez-
hetnek.	 	 Kérjük	 településünk	 polgárait,	

hogy amennyiben olyan 
eseményt ta-

pasztalnak,	hogy	idős,	egyedülálló	szomszédjukhoz	idegenek,	
vagy	több	személyből	álló	csoportok	akarnak	bejutni,	kérjük,	
menjenek oda és akadályozzák meg az illetéktelen személyek 
bejutását,	hiszen	ez	állampolgári	kötelességük.
Védjük	közösen	településünket!

Keresztes Tamás Gábor
A Dávodi Polgárőr Egyesület Elnöke

Önkormányzati Képviselő
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TISzTeLT dÁvOdI POLGÁrOK!
A	Dávodi	Polgárőr	Egyesület	nevében	szeretnék	köszönetet	mon-
dani mindazoknak, akik támogatták a Iv. dávodi Bográcsfesztivál 
rendezvényt.
Megköszönjük	a	Dávodi Augusztus 20 Zrt, a dávodi Polgármesteri 
Hivatal, a nagybaracskai Polgármesteri Hivatal, Horváth Árpád, 
Dr. Majer József, Dr. Ádám András, Sümegi Zoltán, Zeller Zoltán, 
Facskó Mátyás, Berkes István, Szántosi Tibor, Hiezl János, Bra-
un Mihály, Hegedűs Jánosné, Kontra János, Frányó Tibor és a 
Memento Temetkezési Kft támogatását. 

Valamint szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik önzet-
len munkájukkal tevékenyen hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.
Köszönjük!

Keresztes Tamás Gábor
A Dávodi Polgárőr Egyesület Elnöke

Önkormányzati Képviselő

hÁzuNK TÁJÁN

A	kunpusztai	megyei	vezetőségi	taggyűlésen	Dávod	is	képviselve	lett	
a	magam	személyében.	„Európai	Polgári	Kezdeményezés	a	magzat-
védelemről”	 programban	 kiemelkedő	 számú	 aláírást	 gyűjtöttünk.	A	
tagokkal	jó	együttműködés	és	összefogásban	vagyunk.

A	bajai	Keresztény	Demokrata	Néppárti	tagokkal	együtt	Máriagyűdi	
látogatáson	vettünk	részt,	melyen	idősekhez	szóló	keresztutat	jártunk	
és szentmisét hallgattunk.

Az	árvíz	sújtotta	nehézségekben	segítséget	nyújtottunk.	Hogy	tovább-
ra	is	eredményesek	legyünk,	kérjük	a	Jóisten	segítségét	utunkon!

Kovács Lászlóné
Dávodi Keresztény Demokrata Néppárt vezetője 

A	 Segítünk	 Klub	 Vadvirág	 kórusa	
mozgalmas	 időszakot	 tudhat	 maga	
mögött. 

2013.	 június	 1.	 napján	 immár	 má-
sodszor szerepeltek a nagybaracskai 
Nyárköszöntő	 Fesztiválon.	 Rövid	
pihenés	 után	 július	 27-én	 Bátmonos-
toron léptek fel a Lecsófesztiválon. 
Augusztus	 3-án	 Bezdánban	 vendé-
geskedett a kórus, ahová visszavárják 
őket.	

A	 csoport	 szeptemberben	 vendégül	
látja meghívóit.

Horváth Anna 
klubvezető 

A dávodi Keresztény demokrata Néppárt tagsági hírei

vAdvIrÁG KÓruS



Dávodi Élet                                                              XXVIII. évfolyam, 2013. augusztus, Nagyboldogasszony, Új Kenyér Hava

10

hÁzuNK TÁJÁN

Az	SZMK	által	megszervezett	napunkat	sajnos	az	időjárás	meghiú-
sította,	így	rendezvényünket,	melyet	a	nagybaracskai	Füzes-tanyán	
tartottunk	volna	az	iskola	udvarán	rendeztük	meg	és	„mi	hoztuk	el”	a	
Füzes-tanyát	Dávodra!	A	gyerekeknek	lehetőségük	volt	íjászkodni,	
lovaskocsikázni,	 lovagolni	 és	 kézműveskedni.	 Tízóraira	 friss	 lán-
gossal	kedveskedtünk	az	iskola	tanulóinak,	melyet	Ivanicsné	Ilon-
kától	finomabban	senki	nem	tud	elkészíteni	és	az	innivalóról	is	mi	
gondoskodtunk.	Ebédre	tarhonyás	húst	ehettek	az	ifjúság,	melyet	a	
konyha dolgozói készítettek el nagyon ízletesre. 

Sok-sok	szabadfoglalkozással	és	jó	kedvvel	töltöttük	az	egész	dél-
előttöt.

A	rendezvénynek	jelentős	anyagi	vonzata	volt,	melyet	nagymérték-
ben	 a	 februárban	megrendezett	 falu	 farsangi	 báljának	 bevételéből	
fedeztünk,	ezt	az	összeget	Hegedűs	Jánosné,	Szabóné	Turi	Ildikó	és	
Horváth Anna ajánlotta fel a gyermekek részére!

Ezúton	 is	 köszönjük	 szépen	 és	 reméljük,	 a	 képek	 is	 bizonyítják,	
hogy	jó	helyre	került	a	pénz!!!!!						

SZMK vezetősége

2013. június 11. SzMK nap az iskolában
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2013.	június	24-től	–	június	28-ig	tartottuk	a	Glóbusz	melletti	játszó-
téren	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. 
A	 hét	 jelmondata:	 „Tetőtől-talpig	 tábor”	 volt.	 Egy-egy	 napot	 ver-
senyjátékokkal	kezdtük,	 tanultunk	új	énekeket,	aranymondásokat	és	
tanulságos	 történeteket	 hallgattunk	 a	Bibliából	 lelkipásztorunk	 elő-
adásában.
 
Ilyenek voltak pl.:
„Bölccsé teszlek és megtanítalak, mely úton kell járnod. Tanácsot 
adok, rajtad lesz a szemem.”      
  Zsoltárok 32:8, és
Hogy „Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért 
hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti java-
tokra. Thessaloniki 5:16-18

Elődeink	úgy	vélték,	hogy	a	Kárpátok	hegykoszorúja	megfelelő	vé-
delmet	nyújthat	a	külső	 támadások	ellen,	s	a	 térség	kedvező	 termé-
szeti	adottságai:	a	halban	gazdag	nagy	folyók,	a	kiterjedt	erdőségek,	
a	dús	legelők	és	a	bőven	termő	szántóföldek	végleges	otthont	biztosí-
tanak a magyaroknak.
A	honfoglalást	 vezető	Árpád	 fejedelem	 (-907)	 leszármazottja	Géza	
fejedelem	 (-997)	 felismerte,	 hogy	 a	magyarság	 csak	 úgy	maradhat	
fenn,	ha	békés	megegyezésre	törekszik	I.	Ottó	német-római	császár-
ral, kapcsolatokat keres a kereszténységgel és a nomád életmódról 
áttér	a	földművelésre.
Fia,	 Vajk	 (975-1038)	 megkeresztelkedett,	 folytatta	 apja	 politikáját,	
és	1000-ben	István	néven	királlyá	koronáztatta	magát.	István	három	
helyről	kérhetett	koronát:	a	keleti	kereszténységet	megtestesítő	bizán-
ci	császártól,	a	német-római	császártól	és	a	pápától.	Mivel	 István	a	
nyugati kereszténységhez akart csatlakozni, s nem kívánt a világhatal-
mi	terveket	fontolgató	német-római	császárság	függőségébe	kerülni,	
ezért	II.	Szilveszter	római	pápától	kért	és	kapott	koronát.	Ezzel	egyút-
tal	elismerte	a	pápai	hatalom	jelentőségét	is.
István célja az volt, hogy a nemzetségekre tagolódó magyarságból 
és	az	ország	egyéb	lakóiból	-	erős	központi	hatalom	irányítása	alatt	-	
nyugati	műveltségű,	független,	keresztény	államot	alapítson.
Fegyveres	 harcban	 végérvényesen	 legyőzte	 a	 régi	 berendezkedést	
fenntartani akaró utolsó ellenfeleit és birtokába vette az ország földte-
rületének	közel	kétharmadát.	A	többit	az	egyháznak,	a	hozzá	hűséges	
nemzetségfőknek	és	a	fegyveres	segítséget	nyújtó	német	lovagoknak	
adományozta.	Ezzel	István	király	szilárd	hatalomra	tett	szert,	s	meg-
szilárdította	az	ország	belső	helyzetét.	A	királyi	birtokokat	-	nyugati	
mintára	-	királyi	vármegyékbe	szervezte.	Központjaikba	egy-egy	vá-
rat építtetett, ahonnan megbízható emberei irányították a vármegye 
életét.
István	király	az	új	szervezetet	és	rendet	törvényeivel	erősítette	meg.	
Ezek	elsősorban	a	magántulajdont,	a	köznyugalmat,	az	erkölcsöt,	az	
egyházat	és	a	kereszténységet	védelmezték.	1038-ban	bekövetkezett	
halálakor	Magyarország	egy	fiatal,	életképes,	a	nyugati	társadalmak-
hoz	közeli	erős	és	független	ország	volt.

A	 gyülekezeti	 testvérek	minden	 napra	 biztosították	 a	 tartalmas	 tíz-
órait,	majd	 a	 kézműves	 foglalkozáson	 készített	 tárgyakat	mindenki	
megkapta ajándékba. 
A	hét	 utolsó	 napján	került	 sor	 az	 eredményhirdetésre	 az	 összesített	
pontok alapján. Mindenki választhatott a sok ötletes és hasznos juta-
lomtárgyból	és	a	finom	édességekből.	A	kellemes	élmények	mellett	
azt is megtanultuk, hogy „Nem az a fontos, amit lát az ember. Az em-
ber azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben 
van.”  1 Sámuel 16:7
További programjainkról:
Ezen	 a	 nyáron	 a	Dávodi	Gyermekeink	 két	 féle	 Evangéliumi	Gyer-
mektábor	közül	választhattak,	mint	pl.	„Tanuljunk	Noétól!”	heti	prog-
rammal,	 melyet	 Nyárlőrincen	 tartottak,	 a	 másik	 lehetőség	 pedig	 a	
Biatorbágyi	felekezetközi	belmissziós	szolgálat	Gyermek-hetei	(álta-
lános	iskolás	fiúk	és	lányok	részére),	melyen	nagy	örömünkre	többen	
is részt vettek.

Milánkovics Benedekné

István	királyt	halála	után	néhány	évtizeddel,	1083-ban	szentté	avatták,	
ettől	kezdve	Szent	István	napján,	augusztus	20-án,	az	akkori	királyi	
székhelyen, Székesfehérváron a magyar királyok törvénynapot tartot-
tak.
A	 második	 világháború	 után	 a	 kommunista	 rendszer	 megszüntette	
Szent	István	napját,	és	augusztus	20-át	1950-től,	a	sztálini	mintára	lét-
rehozott	alkotmány	dicsőítésére,	az	„Alkotmány	napjának”	nevezték.
Csak	 az	 állampárt	 bukása	 és	 a	 rendszerváltozás	 után	 vált	 lehetővé,	
hogy	 augusztus	 20-a	 államalapító	 Szent	 István	 ünnepeként	 ismét	
nemzeti	ünnepeink	sorába	kerüljön.
A	Szent	István-i	életmű	vizsgálata	azt	mutatja,	hogy	az	első	magyar	
király nagy egyéniség, minden megnyilvánulásában konstruktív és re-
ális,	keresztény	szellemű,	reformer	uralkodó	volt.
Legnagyobb történelmi érdeme a magyarság fennmaradását biztosí-
tó	döntése,	a	Nyugathoz,	Európához	 történő	csatlakozás	volt.	Szent	
Istvánban,	 államalapító	 királyunkban	 a	 magyar	 nemzet	 új	 életútját	
kijelölő	alkotó	egyéniséget,	minden	idők	legnagyobb	magyarját	tisz-
teljük.

http://www.sdmagyar.org/holiday.htm

NYáRi ÉlMÉNYeK

AuGuSzTuS 20-A, ÁLLAMALAPíTÓ SzeNT ISTvÁN üNNePe
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dÁvOdI 50 éveS OSzTÁLYTALÁLKOzÓ

50	éves	osztálytalálkozó	helyszíne	volt	a	Pipacsos	Ház	június	1-jén.	
A	DÁVODI	ÁLTALÁNOS	 ISKOLA	 1963-ban	 végzett	 tanulói	 kö-
zül	–	a	két	osztályból	–	huszonnyolcan	találkoztunk	délben	az	iskola	
egyik	 földszinti	 tantermében.	 Osztályfőnökünk	Magyar	 Jánosné	 és	
Hlavatiné	Kiss	Júlia	tanárnővel	együtt	felidéztük	az	iskolában	töltött	
diákéveinket,	megemlékeztünk	tanítóinkról,	tanárainkról	és	azokról	a	
diáktársakról,	akik	már	nem	lehetnek	velünk.		A	találkozó	a	Pipacsos	
Házban folytatódott hangulatos, családias közös ebéddel. Az estébe 
nyúló	emlékezésekből,	beszélgetésekből	kiderült,	hogy	mennyire	fon-
tos	 volt	 az	 iskola	 közösségteremtő	 ereje,	 hiszen	 ötven	 év	 után	 is	 a	
gyerekkori	barátsággal,	szeretettel	és	őszinte	örömmel	tudunk	együtt	
lenni,	emlékezni	és	ünnepelni.	Babits	Mihály	versét	átérezve	„…	Bár	
a	madarak	kiszálltak,	elszálltak	a	légi	magasba,	mégis	hűek	a	fához,	
mely	fészküket	adta	…”

Kívánjuk	minden	mai	dávodi	iskolásnak,	hogy	30	–	40	–	50	év	múlva	
ők	 is	hasonló	 találkozásokat	élhessenek	át,	és	 legyen	akkor	 is	 isko-

1963
állAMi áltAláNos isKolA

dÁvOd TALÁLKOzÓ

50
2013

la,	ahol	találkozhatnak.	Kölcsey	Ferenc	gondolatait	szeretnénk	velük	
megosztani, miszerint:
„Nincs szebb kora az emberiségnek,
				mint	az	első	ifjúság	évei.
Azok a láncok, melyek akkor köttetnek,
    nem szakadnak el örökké,
mert	nem	a	világban	kerestük	még	akkor	a	barátokat,
hanem	a	barátainkban	leltük	fel	az	egész	világot.”

Fábiánné Zombori Mária

Darabos János, Gál Pál, Hetyei Ilona, Likár Ilona, Magyari Márta, 
Minorits	Anna,	Németh	Katalin,	Ormai	Ferenc,	Robár	 István	1.,	
Robár István 2., Varga István, Varga Katalin, Benda Anna, Berkes 
György,	Börzsönyi	 Ilona,	 Einviller	 Éva,	Horváth	 János,	Kovács	
Mária, Kucsera Imre, Robár Anna, Simon József, Simon Pál, Sirok 
István,	Szabó	Antal,	Tamási	Mária,	Varga	Etelka,	Varga	Katalin,	
Varga Mihály, Zombori Mária

„Gondolj a madarakra, kik
hűek a fához, mely

Fészküket adja, s mégis
Kiszállnak, elszállnak

A légi magasba”

(Babits Mihály)

dávod, 2013. június 1.


