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A hitvallásnak az a cikkelye, hogy „harmadnapra feltámadott az 
Írások szerint” – a legnagyobb bizonyítékra hivatkozik, mégpedig 
az Újszövetség szent irataira, amelyeket a vértanú apostolok ige-
hirdetése nyomán jegyeztek le.

Amit Jézus Krisztus feltámadásáról tudunk, és amelyből a mi 
feltámadásunkra következtetünk, a legteljesebben a Szentírásból 
ismerhető meg.

A húsvéti misztérium véglegesen összekapcsolta a halált és a fel-
támadást, ezért a keresztények Jézus szenvedésére a föltámadás 
fényében gondolnak, és a feltámadást úgy ünneplik, hogy szemük 
előtt van Jézus halála.

Martin Heidegger, a német filozófus érdeméül szokták fölhozni, 
hogy senki sem mert úgy szembesülni a halálra szánt léttel, mint ő, 
ugyanis a többi filozófus és világnézet vagy figyelmen kívül hagy-
ja a halál értelmetlenségét, vagy azt átugorva a túlvilág vigaszát 
keresi. Jézus nem filozófiailag, hanem egzisztenciálisan találko-
zott a halál mélységeivel.

Mel Gibson: A Passió c. filmje sokkoló módon mutatja be Jézus 
megkínzatását és halálát, de azt már csak sejthetjük, hogy mit élt 
át Jézus, amikor a kereszten a 21. zsoltárt imádkozta és azzal telje-
sen azonosult: „Istenem, Istenem miért hagytál el engem?” – arról 
tanúskodik, hogy átlépte végső magányának kapuját és szenvedé-
se révén elmerült elhagyatottságának sötétségében. Több mai te-
ológus szerint ez a hittétel, hogy Jézus alászállt a poklokra itt élte 
meg igazán. Ezzel győzte le a halált, vagy pontosabban: a halál, 
amely azonos volt a pokollal, többé nem azonos azzal!

Csak a feltámadás valóságából visszatekintve írhatta Prohászka: 
Jézus szembenéz a halállal, csak úgy, ahogy Ő tud nézni, nem 
passzíve, hanem a diadal pátoszával – halál – mondja – megtörte-
lek, meghaltam, hogy az élet föltámadjon. 

A halál bekövetkeztekor Jézus elhagyatott és megvetett volt. De 
a feltámadás után igazolódott, amit önmagáról hirdetett: megölik, 
de harmadnapra föltámad. Azóta hitténnyé lett, amit követőinek 
ígért: „Atyám akarata az, hogy mindaz, aki látja a Fiút és hisz 
benne, örökké éljen! Én feltámasztom az utolsó napon.”  Így Jé-
zus föltámadása oka és mintája lett a mi föltámadásunknak, amely 
nélkül értelmetlen hitünk és keresztény létünk. Az apostoli ige-
hirdetés arról szóló örömhír, hogy az örök élet már valamilyen 
formában már most elkezdődik, és a föltámadás több fokozatban 
megy végbe. Az Egyház a krisztusi életbe olt be a keresztséggel, 
amely eltörli bűneinket, és a keresztény hit által már más lesz az 
életszemléletünk, tetteink, gyászunk. Mindenre rávetül a feltáma-
dás fénye.

Egyszer egy temetésről hoztak haza, és megkérdezte az illető: 
„Plébános Úr, hogy lehet ezt a munkát megszokni? Mármint a 
temetést?” És akkor valami olyasmit válaszoltam, hogy aránylag 
könnyen. Ugyanis a halál fájdalmas voltát tagadni dőreség lenne 
- saját rokonaimat azóta sem temettem /az én rokonaimat van más 
pap, aki szívfájdalom nélkül eltemeti/.

HÚSvÉti GoNDolAtoK
Mi, keresztények a halálra nem úgy tekintünk, mint a világ, hogy: 
„Kész! Vége mindennek! Nincs tovább! Ezzel az emberrel többé 
már nem találkozunk!” Dehogynem!!!

Föl fog támadni ő is, akár akar, akár nem! (Egyébként igaza lenne 
annak a sírásónak, aki azt mondta, nem nekem, egy másik papnak 
és meg is esküdött rá: „Plébános Úr, ezt a munkát józanul nem 
lehet végezni!”

Ezért írta Szt. Pál az efezusiaknak: - akik még itt a földön éltek 
– „A végtelenül irgalmas Isten Krisztussal életre keltett minket, 
bűneink miatt halottakat. Feltámasztott minket és Krisztus Jézus-
ban a mennyeiek közé ültetett. Emberi esendőségünk miatt csak 
a földi történés végére gondolunk, de azt valljuk, hogy a halállal 
való kapcsolatot a halál nem töri meg. Valljuk feltámadását és el-
mélkedünk szeretetéről, ami bizonyítottan Jézus szenvedésében és 
halálában lett teljessé. Ezért még a keresztút járásunkat is a feltá-
madásba vetett hit erősíti. 

Költőien fejezte ki mindezt Vas István: Húsvéti ének a testről c. 
versében:

„Az tudja, mi a test, aki szenved vele.

Te tudod Istenem, szenvedés Istene.

Az ember, akinek testét itt felöltéd,

amit teremtettél szereted, szeretted akkor is, 

amikor már vitted a keresztet.

Szeretted akkor is, mikor már szögeztek, 

szenvedés Istene.

Te tudod a testet s amióta láttam mi érte a váltság

elhiszem már én is – a test feltámadását!”

Az elhaló búzaszem dialektikáját Jézus maga élte meg a teljes el-
veszettség nagypéntekje után a föltámadásban, az Atya örömében 
megtalálta az életet. 

Templomainkban a Nagyszombat estéjén meggyújtott húsvéti 
gyertya is beszédesen fejezi ki ezt a misztériumot. Rajta van Jé-
zus öt szent sebének jele, a Jelenések könyvéből vett diadalmas 
meghatározás, hogy ő az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég, 
vagyis Isten győzedelmes Fia. Amíg a gyertya csonkig ég, miköz-
ben melegít és világít, úgy Jézus is utolsó leheltéig hűséges volt 
az Atyához, miközben tanúságot tett szeretetéről, tanításával vilá-
gított, és föltámadásával meggyújtotta a húsvéti fényeket. Nekünk 
megingathatatlan hittel kell a Feltámadt Krisztusban hinnünk 
– egyébként a szemtanúktól is hitet követelt, azért tanúskodtak 
róla, áldozták érte életüket. Így igazolta Jézus halálával és föltá-
madásával a kinyilatkoztatott örömhírt: harmadnapra feltámadott 
az írások szerint. 

Boldog húsvétot, kegyelemmel teli ünnepeket!

Kamen Ferenc 
plébános
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KépeK az óvoda életéBől
A szeptemberi tanévkezdéshez nagyon sok támogatást kaptunk a 
Polgármesteri Hivataltól. Valamennyi nevelés-oktatási területhez 
maximális működési feltételt biztosítottak számunkra. A támo-
gatásokat a Jegyző és a Polgármester Úr közreműködésével több 
forrásból is kaptuk. Játékokat több alkalommal, vizuális nevelés 
fejlesztésére szolgáló eszközöket pedig egyszer, egy német szpon-
zortól kaptunk. 

Programjaink a 2013/2014-es tanévben, minden esetben a szü-
lői közösség közreműködésével zajlottak. 
SZePteMbeR:
- tanévnyitó ünnepély az iskolában színvonalas műsorral

oKtóbeR: 
- őszi baba bál
- egészség megőrző hét keretében ellátogattunk a Dávodi Pipacsos 
Pihenőházba, ahol sportversenyeket rendeztünk, és kemencében 
pogácsát is sütöttünk.

NoveMbeR:
- Márton napi felvonulás. A lampionokat a gyerekekkel készítet-
tük, majd részt vettünk a templomi szertartáson is.

DeceMbeR:
- 6-án érkezett a Mikulás a gyerekekhez, ahol a nagycsoportosok 
műsort adtak. A Jegyző és a Polgármester Úr ajándékkal kedves-
kedett az óvodásoknak.

- Karácsonyi ünnepségünket családias hangulatban tartottuk meg 
az óvodában. Meglepetésben bőven volt részünk, mert a fa alá a 
Jegyző és a Polgármester Úr, valamint egy támogató által játék-
csomagok kerültek. 

A Babtista szeretetszolgálat cipős-doboz akciójának keretein belül 
óvodánk gyermekei is részesültek ajándékokban.

FebRuáR:
- farsangi karneválat szerveztünk, melyre a szülők sütöttek is 
gyermekeinknek. 

MáRciuS:
- 14-én pénteken részt vettünk az iskolások ünnepi műsorán, majd 
15-én Kosnás Árpád táncoktató, valamint az óvoda összes dolgo-
zója elkísérte gyermekeinket a Nagybaracskai Néptánctalálkozóra.

áPRiliS:
- egy ballagó nagycsoportos kislány meghívására ellátogattunk a 
tanyájukra, ahol finom, kemencében sült pogácsával leptek meg 
minket.

- A tanév alatt több alkalommal is színházi előadásokon vettük 
részt gyermekeinkkel.

MájuS 9-én családi nap keretében kerti partival, illetve a gye-
rekek kedves műsorával emlékezünk meg az édesanyákról és a 
nagymamákról. 

Program:
10.00-ig gyülekező az óvoda udvarán
10.00-kor ünnepélyes megnyitó, majd a gyermekek anyák 
napi műsora
12.00 ebéd a polgármesteri Hivatal támogatásával
14.00-ig folyamatosan  gyerekek örömére ugráló vár, vatta 
cukor, kürtös kalács….
Programjainkra szeretettel várjuk a szülőket, nagyszülőket, csa-
ládtagokat! 
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DávoDi MASZKA FelvoNuláS

2014. március 1- én
SZoMbAtoN DÉlutáN

ÚjRA MeGReNDeZÉSRe
KeRült

a farsangi mulatság.

A Pipacsos Pihenőház és vezetője Sirok Istvánné Karolina felvál-
lalta a rendezvény megszervezését, ebben a munkában Hegedűs 
Jánosné Eszter többéves gyakorlati tapasztalatával segítette. Ezen 
a délutánon meleg napsütéses időben zajlott a rendezvény, a Dó-
zsa György utca igazi hagyományőrző lakodalom színterévé vált.  
Mivel a Pipacsos Pihenőház 2013 óta hagyományőrző portaként 
is működik, fontos volt visszanyúlni 100 évvel ezelőtti szokása-
inkhoz. 

„ Farsang keddjén mentek a bandás házakba a maszkák. Meny-
asszony-vőlegénynek, cigánynak, öltöztek. Lakodalmas menetet 
rendeztek, az ifjú párt ló után kötött ladikban húzták körbe a falu-
ban. Ha sáros, vagy havas idő volt, a ladikot a földön húzták, más-
kor kerekekre tették. „ ( Idézet: Asszonyélet Dávodon Baja, 1971)

Ennek megfelelően mi is ladikban húztuk az ifjú párt, a lovakat 
sajnos kihagytuk, de voltak erős legények, akik beálltak a rúd mel-

lé. A fergetegesen jó lakodalmas zenére mulatott a nép, majd a 
Művelődési Házban folytatódott a mulattság egészen éjfélig. 

szeretnénk még egyszer köszönetet mondani azoknak, akik 
vállalták, hogy beöltöztek és így hozzájárultak a farsangi han-
gulathoz!

Köszönjük a támogatóknak, hogy segítséget adtak a falu 
Farsang megvalósításához!

Sirok István és családja, Hegedűs Jánosné Eszter, Dávodi Augusz-
tus 20 Zrt, Ádám-Med Kft, Dávod Önkormányzat, Sümegi Zoltán, 
Hirtenberg János és felesége, Horkics Pékség Szántai Sütő Kft, 
Szebeni József- Szebeni Butik, Dávodi Presszó, Bosnyák János, 
Vida Ági, Kacsó Erzsébet, Csóka Csaba, Kislaki Tamás, Molnár 
Laci, Pásti Anita, Anhur Temetkezés
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MoZGáSKoRlátoZottAK 
KlubjA

• A Mozgáskorlátozottak Dél Bács-Kiskun Megyei Egyesület 
Dávodi Csoportja 2014. március 25-én délután 2 órakor tájé-
koztató FÓRUMOT tartott a Gondozási Központban. Ezen a 
rendezvényen több mint százan részt vettünk.

• A csoport vezetője, Miklósity László beszámolt az elmúlt év 
eseményeiről; a gazdasági vezető, Milánkovics Benedekné pe-
dig a csoportlétszám alakulásáról, a támogatási összegek fel-
használásáról és a gazdasági tevékenységünkről.

• Szakáll István elnökünk rövid tájékoztatást tartott az elmúlt 
évben bekövetkezett jogszabály változásokról és az aktuális 
kérdésekről, feladatokról. Elmondta, hogy az egyesület köz-
hasznú tevékenységet folytat és azon fáradozunk, hogy a fogya-
tékos emberek sorsát, életét jobbá tegyük. Pozitívan értékelte a 
Dávodi Csoportban végzett munkánkat és elismerően nyilatko-
zott a csoportot segítő támogatásokért. Tájékoztatott az igénybe 
vehető szolgáltatásokról, mint pl. ingyenes masszírozás a bajai 
központunkban, segédeszközök igénylése vagy a gépjármű vá-
sárlási támogatásról. Elmondta, hogy a lakás akadálymentesíté-
se már nem az egyesület hatáskörébe tartozik.

• Gyarmati Antalné, az egyesület elnökhelyettese is köszöntöt-
te a vendégeket és a megjelent tagokat. Megköszönte a Pol-
gármester Úrnak az anyagi és az egyéb támogatást. Elmondta, 
hogy bizonyos támogatások a tagjainknak, milyen feltétekkel 
járnak és milyen igazolások szükségesek, mint pl. a közlekedési 
képesség minősítésének beszerzése. Ők is szívesen segítenek 
Baján az ügyintézésben.

• Hirtenberg János Sándor, polgármester úr is köszöntötte az 
egyesület megyei, helyi vezetőit és a fórum minden tagját. 
Nagy örömmel figyeli és segíti a csoportot, látja a lelkesedést, 
a szorgoskodást és a falusi eseményeken való aktív részvételt.

• Dr. Ádám András háziorvosunk is szeretettel köszöntött min-
denkit és köszönte a meghívást. Elmondta, hogy mindenben 
segíteni fogja a rászorultakat.

• Néhány hozzászólás után arra is választ kaptunk, hogy ki jo-
gosult a „Parkolási engedélyre” és a „Súlyadó kedvezményre”.

• A fórumot egy ünnepi vacsorával és kötetlen beszélgetéssel 
folytattuk. 

• Köszönettel tartozunk Bőthe Béla a Dávodi Augusztus 20 Zrt. 
igazgatójának, aki segített bennünket a vacsora megvalósításá-
ban. 

• Június 21-re tervezett Esélyegyenlőségi Napra szeretettel vár-
juk sorstársaink jelentkezését, mely az Érsekcsanádi Szabadidő 
– parkban lesz a Dél Bács – Kiskun Megyei Egyesület rende-
zésében. 

• Dávodon a helyi programunk júliusban folytatódik a Fürdő – 
napi kirándulással. 

Sorstársainknak és a Dávodi lakosoknak
Áldott Húsvéti Ünnepeket kívánunk!

Sok szeretettel: 
a Csoport Vezetői

válASZtáSi tájÉKoZtAtó
Tisztelt Választópolgárok!
A 2014. május 25-i Európai Parlamenti választásokkal kapcsolatban 
az alábbi tájékoztatást adom:
Dávod Község Polgármesteri Hivatalában működik a Választási In-
formációs Szolgálat Szűcsné István Ilona jegyző vezetésével. A hi-
vatali ügyfélfogadási idő alatt választási ügyekben felvilágosítást, 
tájékoztatást kérhetnek.

Helyi választási iroda vezetője: Szűcsné István Ilona jegyző          
                                         tagjai: Vélinné Kvala Julianna
 Burány László
 Varga István 
 Zilinszki Józsefné
A HVI valamint a Választási Információs Szolgálat
hivatali helyiségének címe:  6524 Dávod, Dózsa u. 61.
Telefonszáma: 79/481-088

Szavazatszámláló bizottságok: 
1. sz. szavazókör:  általános iskola
Szavazatszámláló Bizottság elnöke: Kovács Istvánné Dávod, Kígyó u. 4.
Elnökhelyettese: Burány Lászlóné Dávod, Zrínyi u. 2.
Tagja: Gyurics Józsefné Dávod, Zombori u. 19.
póttagok: Sáriczné Osztrogonácz Nóra Dávod, Bocskai u. 23.
 Pimbor Tiborné Dávod, Liszt u. 2.                                 
jegyzőkönyvvezető: Kender Viola Dávod, Erkel u. 18/A                          
  
2. sz. szavazókör: gondozási Központ
Szavazatszámláló Bizottság elnöke: Hunyák Péterné Dávod, Petőfi u. 28.
Elnökhelyettese: Medzihorszki Istvánné Dávod, Hámán u. 6.
Tagja: Szádváry Ágnes Dávod, Liszt u. 22.
póttagok: Horkics Jánosné Dávod, Kossuth u. 6.
 Facskó Ádám Dávod, Dózsa u. 84/B
jegyzőkönyvvezető: Németh Gáborné Dávod, Lenin u. 19.
 
3. sz. szavazókör: erdészet
Szavazatszámláló Bizottság elnöke:
 Mityók Györgyné Dávod, Május 1. u. 13.
Elnökhelyettese: Horváth Ferenc Dávod, Zombori u. 5
Tagja: Márkus Lászlóné Dávod, Május 1. u. 11.
Póttagok: Tóth Gáborné Dávod, Ady u. 29.
 Kender Fruzsina Dávod, Erkel u. 18/A                                  
jegyzőkönyvvezető: Nagy Istvánné Dávod, Dózsa u. 27. 

 Szűcsné István Ilona
           jegyző     
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PRoGRAMAjáNlAt
GYeRMeKNAPi HoRGáSZveRSeNY

az idén is megrendezésre kerül az immár hagyomá-
nyos gyermeknapi horgászverseny, amelyet a petőfi 
sporthorgász egyesület 3. éve rendez meg. 2014 – ben, 
május 24 – én, szombaton reggel 8 órai kezdettel, a szo-
kásos Ferenc-csatornai platánfasor alatt lesz a gyülekező.  
A versenyre alsó-, és felső osztályosok kategóriájában le-
het nevezni. A résztvevő gyermekek garantáltan nem ma-
radnak fogás és díj nélkül. 

Az előző évekhez hasonlóan, a verseny támogatói a Hor-
gászegyesület mellett, Hirtenberg János horgászboltja és 
az etetőanyag gyártó, Maros-Mix Bt. Az Ő felajánlásaik-
ból lesznek a résztvevő gyermekek díjai. Minden résztve-
vő gyermek részesül díjazásban, egy kis különbséggel az 
első három helyezett kiemelésével. A szokásokhoz híven 
minden gyermeket és kísérőt vendégül látnak a verseny 
rendezői. A verseny végeztével, egy kis lángossal és üdí-
tővel zárul a nap, ahol nagy élménybeszámolót tarthatnak 
a gyerekek, a jóízű falatozás közben. 

Petőfi Horgászegyesület Vezetősége

***

április 19-én nagyszombaton Bajára utazunk az általá-
nos iskolás gyerekekkel a Húsvéti játszóházba, ahol sok-
féle ajándékot fogunk készíteni. A program reggel 9-től 
délután 1 óráig tart. Indulás Dávodról a fél 9-es autóbusz-
szal.

Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Milánkovics Benedekné

***

2014. év júliusában is megtartjuk a gyermek-hetet a 
Glóbusz melletti játszótéren Dóczi Ákos lelkipásztor 
vezetésével, melyre szeretettel várunk minden általános 
iskolás gyermeket.

Szeretnéd jól érezni magad és többet tudni a Bibliáról? 
Akkor látogass meg bennünket és csatlakozz hozzánk!!!! 

Milánkovics Benedekné
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• A lomtalanítást Dávod területén a FBH-NP Közszolgáltató Nonpro-
fit Kft. végzi.

• A lomtalanítást gyűjtőjáratszerűen végzi a Kft. a mellékelt útvonal-
terv alapján.

• a lomtalanítás reggel 7 órától kezdődik, és tart az aznapi útvo-
naltervben szereplő utcák befejezéséig.

• a lomtalanítás során a lomhulladékot az ingatlan előtti közte-
rültre szíveskedjenek kihelyezni, úgy, hogy azt a begyűjtést vég-
ző gépjármű meg tudja közelíteni és a rakodás biztonságosan, 
és balesetmentesen, kézi erővel legyen elvégezhető!

a lomtalanítás során a következő hulladékok kerülnek begyűjtésre:
- Nagy térfogatú lomhulladékok (szekrény, ágy…),
- Fém-, fa-, papír-, műanyaghulladékok,
- Zöldhulladékok (biológiailag lebomló hulladékok).

a lomtalanítás során a hulladékokat a következőképpen kérjük 
kihelyezni:
- A kis térfogatú hulladékokat zsákban összekötözve,
- A növényi eredetű hulladékokat összekötve.

2014. június 23. hétfő:
- Püspökpuszta egész területe
- Május 1 u.
- Fürst Sándor u.
- Dózsa György u.
- Béke u.
- Kígyó u.
- Damjanich u.
- Halász u.
- Wesselényi u.
- Tolbuchin u. 
- József Attila u.
- Ady Endre u.

2014. június 24. kedd:
- Mikszáth Kálmán u.
- Munkácsy Mihály u.
- Bartók Béla u.
- Jelky András u.
- Lenin u.
- Klapka u.
- Epreskert u.
- Hunyadi u.
- Temető u.

loMtAlANÍtáSi tájÉKoZtAtó
dávod, 2014. június 23.-26.

2014. június 25. szerda:
- Zrínyi Miklós u.
- Bocskai u.
- Petőfi Sándor u.
- Árpád u.
- Jókai u.
- Kossuth Lajos u.
- Táncsics Mihály u.
- Kölcsey Ferenc u.

2014. június 26. csütörtök:
- Hámán Kató u.
- Alkotmány u.
- Szabadság u.
- Bem József u.
- Zombori u.
- Arany János u.
- Liszt Ferenc u.
- Vasút sor
- Vörösmarty u.
- Kiss u.

veszélyes hulladékok: elemek, akkumulátorok, festékek, lakkok, 
ragasztók, oldószerek, savak, lúgok, növényvédő szerek, veszélyes 
anyagokkal szennyezett csomagolási hulladékok és minden egyéb 
veszélyes hulladéknak minősülő anyagok, háztartási-, informáci-
ós-, távközlési-, szórakoztató elektronikai hulladékok, gumiab-
roncsok nem kerülnek elszállításra!

Kérjük, a zsákok megtöltésénél szíveskedjenek odafigyelni arra, 
hogy a zsákok kézi erővel mozgathatóak legyenek!
az egyéb módon kihelyezett hulladékok nem kerülnek elszállítás-
ra!

tisztelettel tájékoztatjuk az ingatlan tulajdonosokat, hogy a 2014. 
évben lehetőség nyílik arra, hogy lakóingatlanonként 350 kg / év 
veszélyes hulladéknak nem minősülő hulladékot a vaskúti re-
gionális Hulladéklerakóra (6521 vaskút, Külterület 0551. hrsz.) 
ellenszolgáltatás nélkül (azaz ingyenesen) saját járművel kiszállít-
hatnak lakcímigazoló kártya és a hulladék szállítási díj befizetésé-
ről szóló csekk vagy átutalás felmutatása ellenében.

loMtAlANÍtáSi PRoGRAM
dávod, 2013. június 24-27.


