
XXX. évfolyam,
2015. december,

Szentkarácsony Hava 

DávoDi Élet
DávoD község
ÖNKoRMáNYZAtáNAK
lapja

Örömökben gazdag Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog, Békés Új Évet kíván

Dávod Község Önkormányzatának
minden dolgozója!

Adventi
gyertyagyújtás
Dávod Község Önkormányzata a korábbi évek hagyományainak
megfelelően Advent alkalmából mindenkit sok szeretettel vár a

Polgármesteri Hivatal előtti téren megrendezendő 
Adventi gyertyagyújtásra

„Karácsony készül, emberek! 
Szépek és tiszták legyetek! 

Súroljátok föl lelketek, 
csillogtassátok kedvetek, 
legyetek újra gyermekek 

hogy emberek lehessetek!”

/Wass Albert/

2015. november 29-én
17 órai kezdettel.
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Kamen Ferenc plébános felszenteli az új teret, majd Sirok Zsolt kántor úr vezetésével adventi 
énekek csendülnek fel orgona kísérettel.

A Dávodi Forrás Általános Iskola diákjainak betlehemi játéka.

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

A dávodi óvodások köszöntik műsorukkal a Mikulást, aki ellátogat hozzánk, 
hogy örömet szerezzen kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

A Római Katolikus Templomban a Csátaljai Székely 
Népdalkör betlehemi játéka

A dávodi Baptista gyülekezet
adventi műsora.

Adventi
gyertyagyújtás

November 29-én 17:00 órakor

December 20-án 
18 órai kezdéssel

December 6-án 17:00 órakor

Dávod Község Önkormányzata
mindenkit sok szeretettel vár a

Polgármesteri Hivatal előtti téren!

December 13-án
10:45 órakor:
17:00 órakor:

2
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Az advent elnevezés az érkezés, bekövetkezés jelentésű latin 
adventus szóból származik. Az „Adventus Domini” pedig az Úr el-
jövetelét jelenti. Az advent tulajdonképpen a karácsony várásának, 
az ünnep előkészületeinek az időszaka, mely a Szent András napjá-
hoz (november 30-ához) legközelebb eső vasárnappal - legkorábban 
november 27-én, leg-
később pedig decem-
ber 3-án - kezdődik.  
Az advent heteihez, 
elsősorban a keresz-
tény országokban, 
különféle népszoká-
sok kapcsolódnak. Az 
egyik legismertebb, a 
fenyőből, örökzöld-
ből készített adventi 
koszorú, melynek 
négy gyertyáját az 
adventi hetek négy 
vasárnapján kell meggyújtani. Úgy tartják, hogy a gyertya 
lángja Jézus fénye. A fehér gyertyák a tisztaságot szimboli-
zálják, a lila gyertyák a bűnbánatra figyelmeztetnek. A ko-
szorúkat díszítő vörös és arany szalagok, az életet jelképezik. 

Az adventi hiedelmek közül jó néhány kötődik a hajnali miséhez. 
Egykoron a hajadon lány, ha azt kívánta, hogy farsangkor sok hódo-
lója legyen, a hajnali misére hívó harang köteléből levágott három 
kis darabot font bele a hajába. Az Alföldön a lányok a roráte kezdetét 
jelző harangszóra mézet, vagy cukrot ettek, hogy a leendő férjüket 
magukhoz édesgessék. Az erdélyi magyarok - megelőzendő, hogy az 
állati bőrbe bújt boszorkányok az otthonaikba bejutva ott rontást kö-
vessenek el - a ház valamennyi ablakát, ajtaját, sőt még az ólakat is 
bezárták a hajnali mise idejére. 

Advent ideje nemcsak a karácsonyi felkészülésé, meglehetősen jó al-
kalom adódik a különböző varázslásokra, amelyekhez segítségül az 
egyház szentjeit hívják, például december 4-én Borbálát, 6-án Mik-
lóst, 13-án pedig Lucát. Mindeközben arról sem feledkezhetnek meg, 
hogy advent heteiben - advent vasárnapjától Vízkeresztig - a római 
katolikus egyház tiltja az ünnepélyes esküvőt. Az időszak egyik ki-
emelkedő pontja a harmadik, ún. Gaudete-vasárnap, az örvendezés 
vasárnapja, amikor a bűnbánatra utaló violaszínt a rózsaszín váltja fel 
és az egyház örömünnepet ül. Bár a katolikus hagyomány elsősorban 
a penitencia, a bűnbánás idejének tekinti az adventi időszakot, az ad-
vent sohasem volt olyan szigorú, mint a Húsvétot megelőző nagyböjt, 
s ma már a tilalmakat kevesen tartják be. 

Forrás: http://www.erzsebetrosta.hu/Hiedelmek-babonak-nepszokasok/advent-hetei.html

A legenda szerint Lucia (283 – 303 
v. 304) a nemesi családból származó 
fiatal lány a beteg édesanyjával el-
zarándokolt Cataniába, Szent Ágo-
ta sírjához, hogy a szenttől kérjen 
gyógyulást anyjának. A csodálatos 
felépülés után Lucia szüzességi 
fogadalmat tett, anyja hozzájárulá-
sával lemondta közelgő esküvőjét, 
és hozományát szétosztotta a sze-
gények között. Kérője ezt képtelen 
volt elviselni, bosszúból a bíróság 
elé állíttatta, bűnösségének kimon-
dása után pedig a legkülönfélébb 
kínzásoknak vetették alá. Végül bor-
délyházba akarták meggyalázni, ám 
Lucia testét még az ökörfogat sem 
tudta kimozdítani a helyéről. Mivel képtelenek voltak a leányt meg-
becsteleníteni, máglyára vetették, ám nem fogott rajta sem a tűz, sem 
a forró olaj, ezért karddal döfték át a torkát. Azonban még ekkor sem 
halt meg azonnal, csak miután megkapta az utolsó kenetet, lehelte ki 
a lelkét.

luca napi hagyományok Magyarországon
Amíg az olaszoknál és a skandináv népek körében a gyógyító, aján-
dékozó Lúcia terjedt el, Közép-Európában – különösen nálunk és a 
szomszédos országokban – a negatív hasonmása, a sötét Luca, a bo-
szorka alakja jelent meg a folklórban. Ezért van az, hogy Magyar-
országon e napot nem az ünnepségek jellemezték, hanem a pogány 
szokásokból táplálkozó babonás hiedelmek, tilalmak, jóslások és 
praktikák. Mivel a néphit szerint a december 13-i hosszú éjszaka ked-

vez a gonosz erők varázslatainak, praktikák egész sorát végezték el az 
emberek a távol tartásukra: fokhagymát tettek az ablakokba, a hom-
lokukra fokhagymával keresztet rajzoltak, patkót helyeztek a küszö-
bökre, seprűt raktak keresztbe az ajtók elé. Tették mindezt azért, hogy 
a söprűnyélen lovagló boszorkák, az ártó szellemek ne hatolhassanak 
be a házaikba.

A legnevezetesebb népi szokás az 
úgynevezett Luca székének fara-
gása, melyet 9-féle fából (kökény, 
boróka, jávor, körte, som, jegenye-
fenyő, akác, cser, rózsa) készítettek, 
és szögek helyett bükkfából faragott 
ékek tartották össze. Alakja egy sza-
bályos ötszög köré írt, öt egyenlő 
szárú háromszögből készült forma 
volt. Ezt az ötszög-alakot boszor-
kányszögnek hívták. 

A hagyományos Luca széke 13 napig készült, mindennap kellett kicsit 
faragni rajta, de csak karácsony estéjére volt szabad befejezni. Innen 
ered a mondás: „Lassan készül, mint Luca széke!” 
Segítségével a szék tulajdonosa megláthatta a falu boszorkányait az 
éjféli misén, aki mások számára láthatatlan tollakat és szarvakat viselt 
a fején. Ezután a Luca széket el kellett égetni, nehogy rontást hozzon 
a házra. 

Azonban, ha a boszorkányok is meglátták, üldözőbe vették őt. Mene-
külés közben mákot szórt szét a háta mögött, hogy időben hazaérjen, 
hogy elégethesse a széket. A boszorkányoknak közben a mákot kellett 
felszedegetniük az útról.

ADveNt hetei

lUCA NAP – SZeNt lUCiA legeNDájA

adventI nÉPSZOKÁSOK
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Mentovics Éva: 
luca, luca december 

 
luca, luca, december, 

vessen ráncot a pendely! 
Koppanjon a csizmád sarka, 
tele legyen majd a kamra! 

 
eresz alatt költsön fecske, 

Boldog legyen a menyecske! 
Pördüljön a szoknya fodra, 
Sose legyen pénzre gondja! 

 
Sárguljon a búzatábla, 

Kalács keljen majd a tálba’! 
Szalmát rejtsen majd a pajta, 

görbüljön a koca farka! 
 

luca, luca, kitty-kotty, kitty-kotty, 
tojást tojjon minden tíkod! 

Csorduljon a tőkéd leve, 
Minden hordód legyen tele!

Forrás:http://www.erzsebetrosta.hu/Hiedelmek-babonak-nepszokasok/luca-napja.html 
 http://lenvirag.blogger.hu/cimke/kar%C3%A1csony

adventI nÉPSZOKÁSOK

„Kilenc fából  
Kilenc jámbor,  
Bűvös szóból  
Luca-széket  
Faragok.”

A régi Luca-ünnep a női dologtiltó napok közé tartozott, tilos volt süt-
ni, varrni, mosni. Nógrádban, ezen a napon még kenyérsütés sem volt 
megengedett, nem fonhattak, sőt egynéhány helyen, még a tollfosztás 
is tiltott volt. (Ez utóbbi azonban csak a Lucákra vonatkozott.) Luca-
napján az asszonyok tüzet sem rakhattak, ekkor ez a férfiak dolga volt. 
A tyúkoknak abroncsba szórták a magokat, nehogy a szomszédba jár-
janak majd tojni.

A kisfiúk Lucázni jártak, a házaknál az alkalomnak megfelelő rövid 
versikékkel azt kívánták, hogy sokat tojjanak a ludak és a tyúkok. 
Luca-napján kedvelt foglalatosság volt a jóslás, ami termésre, halál-
ra, szerelemre és 
időjárásra egyaránt 
vonatkozhatott.

Ezen a napon cse-
répbe búzát vetet-
tek, amely ha ka-
rácsonyra szépen 
kicsírázott, azt je-
lentette, hogy a kö-
vetkező évben bősé-
ges termés várható.

Számos szerelmi jóslás is kötődött e naphoz. Szatmárban a lányok Lu-
ca-estéjén bal kézzel font fonalat kötöttek a derekukra, azt remélvén, 
hogy megálmodják, ki lesz a jövendőbelijük.
A hajadonok Luca napjától karácsony napjáig minden reggel meget-
tek egy almát, majd miután az utolsó alma utolsó falatját is lenyelték, 
kimentek az utcára, és - hogy megtudják leendő párjuk nevét - meg-
várták, hogy milyen keresztnevű férfival találkoznak először.

Egy másik praktika sze-
rint Luca napján a lá-
nyok 13 papírra 13 férfi 
nevét írták fel, majd 
miután a papírdarabokat 
gondosan összehajtogat-
ták, mindennap eldobtak 
egyet belőlük. Kará-
csony napjának (decem-
ber 25-ének) estéjére - a 
megmaradt papírdarab-
ról - megtudhatták, hogy 
ki lesz a vőlegényük.
Egy másik praktikával a 
házasság idejét is meg-
állapíthatták. Az a lány, 

aki kíváncsi volt erre, Luca napján megrúgta a disznóól oldalát, s a 
disznó röfögését megszámlálva megtudta, hány esztendő múlva megy 
férjhez.

Időjóslásra a Luca-kalendáriumot használták, melybe a Luca napját 
követő 12 nap időjárását lejegyezve, az eljövendő év 12 hónapjának 

időjárására következtettek. Ha az egyes napok időjárását - este 6-tól 
másnap este 6-ig - hatórás bontásban figyelték meg, azt is megtudhat-
ták, hogy a következő év adott hónapjának a megfelelő negyedeiben 
milyen idő várható.

A hagymakalendárium, amelyet Luca napján (néhol Szilveszter nap-
ján) készítettek el, ugyancsak jól ismert időjóslás volt. Egy nagy 
fej vöröshagymát négyfelé vágtak és ízekre szedve, kiválasztottak 
12 szép gerezdet, melyek mindegyikére kis sót szórtak. A követke-
ző esztendő hónapjait jelképező hagymagerezdeket egy tálcán vagy 
tepsin az óév utolsó napjáig meleg helyre tették, majd naponta meg-
nézték, melyiken olvadt el a só. A nedves gerezd azt jelentette, hogy 
a megfelelő hónapban sok eső várható, míg azokban a hónapokban, 
melyeknek a hagymagerezdje száraz maradt, csapadékszegény időre 
számítottak.
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KÖZÉRdeKu InFORMÁCIÓK

jáRDAfelújítáSoK

Dávod Község Önkormányzata „A Magyarország 2015. évi központi 
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet  II. 10. pont 
szerinti az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkor-
mányzatok fejlesztéseinek támogatása” jogcímen pályázatot nyúj-
tott be járda felújítási munkák elvégzésére 44.000.000,- ft  ösz-
szegben. E keret terhére az alábbi utcák felújítására kerül sor:
• József Attila utca
• Dózsa György utca
• Madách Imre utca
• Rákóczi Ferenc utca
• Tolbuhin utca

A Támogatói okiratot megkapta az önkormányzat. A kivitelező kivá-
lasztására megindult a közbeszerzési eljárás lebonyolítása. A támoga-
tás felhasználásának végső határideje: 2018. december 31. A támoga-
tás felhasználását követő 60 napon belül, de legkésőbb 2019. február 
28-ig szakmai és pénzügyi beszámolót kell benyújtani a támogatás 
felhasználásáról. 

A Petőfi utca felújítását az önkormányzat saját költségvetése terhére 
végzi. Az önkormányzat gazdasági programja célul tűzte ki a telepü-
lés járdáinak felújítását. Ez a folyamat kezdődött most el. 

Tűzifa TámogaTás

Dávod Község Önkormányzata „A Magyarország 2015. évi költség-
vetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. mellékletének III.4. pontjában 
szabályozott rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás” jog-
címen pályázatot nyújtott be szociális célú tűzifa támogatására. 
Az önkormányzat 172 m3 keménylombos tűzifát igényelt, a támoga-
tói okirat alapján 103 m3 tűzifát tud beszerezni a támogatási összeg 
(1.428.750,- Ft) terhére. A tűzifa szétosztása Dávod Önkormányzat 
szociális rendelete alapján történik. Az igénylés feltételei meghirde-
tésre kerültek. A szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelmet az e 
célra rendszeresített formanyomtatványon 

2015.11.01. - 2015.12.01.
közötti lehet benyújtani. 

Dávod Község Önkormányzata ezen felül 100 m3 tűzifát vásárolt saját 
költségvetése terhére annak érdekében, hogy a rászorultak minél tel-
jesebb körét támogatni tudja. 

DávoD-DUNAfAlvA SZoCiáliS
iNtÉZMÉNYfeNNtARtó táRSUláS

Dávod Község Önkormányzata Dunafalva Község Önkormányzatá-
val társulva 2013. július 1-től jogi személyiségű társulás keretében 
látja el a szociális törvény szerinti alapszolgáltatási feladatokat. 2015. 
január 1-től csatlakozott társulásunkhoz Homorúd település is a házi 
segítségnyújtás ellátása céljából. 2016. január 1-től újabb változások 
történnek a társulás életében. Mindkét település e társulás útján kíván-
ja ellátni a szociális étkezetést is. Dávod és Homorúd településeket 
Dávod Önkormányzat fenntartásában lévő konyha, Dunafalva község 
ellátottjait a Dunafalva Önkormányzat fenntartásában lévő konyha 
látja el. 

A bővülő feladatok és a meglévő gépjármű állomány állapota miatt a 
társulás pályázatot nyújtott be mikrobusz beszerzésére „a 21/2015. 
(IV.17.) MvM rendelet alapján a vidéki gazdaság és a lakosság számá-
ra nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető 
támogatások jogcím” alapján.  
A támogatás iránti kérelem pozitív elbírálásban részesült, s ennek 
megfelelően beszerzésre került egy fehér színű Ford Transit Custom 
Kombi Trend L2H2 típusú gépjármű bruttó 10.071.950,- Ft vételáron. 

NAPeleMeS PálYáZAt

Dávod Önkormányzat „a Környezet és Energia Operatív Program 
KEOP-2014-4.10.0/N „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” 
című konstrukció keretében pályázatot nyújtott be. A támogatás 
fajtája: 100 %-os vissza nem térítendő.  A támogatási összeg: bruttó 
19.026.970,- Ft. 
A beruházással érintett épület(ek) címe:
• Polgármesteri Hivatal 6524 Dávod, Dózsa u. 61 ( 1 hrsz.)
• Művelődési Ház 6524 Dávod, Dózsa u. 58. ( 758 hrsz.)
• Dávod Gondozási Központ, Konyha, Dávod Forrás Óvoda  

6524 Dávod, József A. u. 15. (703)

A kivitelezési munkák elvégzése megtörtént. Jelenleg az elszámolás 
van folyamatban. 

Bursa HungariCa felsőokTaTási  
ÖNKoRMáNYZAti ÖSZtÖNDíjPálYáZAt

Dávod Önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan csatlakozott a 
2016. évi pályázati fordulóhoz is annak érdekében, hogy a hátrányos 
helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányait 
elősegítse. A pályázatok benyújtási határideje: 2015. november 9. 
volt. A képviselőtestület a 2015. november 16-i ülésén bírálta el a pá-
lyázatokat és döntött a támogatások odaítéléséről. 

„A” típusú pályázat 8 db volt, minden pályázó támogatásban része-
sült. A pályázatok a helyi rendeletnek megfelelően rangsorolásra ke-
rültek. A megítélt támogatás 51.000,- Ft/hó. 
A támogatási idő: 10 hónap
„B” típusú pályázat 1 db volt, a megítélt támogatás 5.000,- Ft/hó. 
A támogatási idő: 3 x 10 hónap
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CSiNálD MAgAD KARáCSoNYfADíSZeK

Egyszerű, a háztartásban is fellelhető hétköznapi alapanyagokból is 
készíthető gyönyörű karácsonyfadísz. Persze néhány nélkülözhetet-
len eszközre és alapanyagra is szükség lesz (csillám, jóféle ragasztó, 
anyagmaradékok, újrahasznosítható dolgok stb.), de az eredmény di-
cséretet érdemel majd. 

1. villanykörte díszek
A különböző formájú kiégett villanykörték kitűnő alapanyagok kará-
csonykor. A tetején lévő fémrészt egy kicsit be kell vágni, ezután már 
könnyen lehámozható, dekorálni pedig sokféleképpen tudjátok. Be 
lehet festeni akrilfestékkel, apró 
gyönggyel megtölthető, ragasz-
tóba majd ezután csillámporba 
mártva is mutatós, illetve maradék 
anyagokból fel is öltöztethetitek 
őket. A kis ruhadarabokat (pl. sap-
kát, sálat) erősebb, univerzális ra-
gasztóval rögzítsétek.

2. Száraztészta díszek
A száraztészta is nagyon jól használható alapanyag, egyébként önma-
gában is szép (pl. szalmadíszekkel párosítva), de befestve, csillám-
porral szórva is gyönyörű. A tésztadarabok ragasztásához ebben az 
esetben is egy erősebb, univerzális ragasztó a jó választás, ez biztos, 
hogy megfelelően összetartja az egyes elemeket. 

KARáCSoNYi hAl MáSKÉPPeN 

A karácsonyi asztalról sok helyen nem hiányozhat a hal. Ennek egyik 
magyarázata, hogy Jézus az apostolokat az emberek halászaivá tette, 
ezáltal a hal egyúttal a megtért és megkeresztelt ember szimbóluma is 
lett, amely Jézus követését jelenti. 
A karácsonyi halevés magyarázata a néphagyományban is megtalál-
ható. A gyors mozgású hal az új esztendőben hasonló haladásra ser-
kenti az ünnepi asztalt körülülő családot, és a halpikkelyek bőséget 
ígérnek a ház népének a következő esztendőre. 

Ha nem szereted a halat, vagy vegetáriánus vagy, a szimbólumot ak-
kor is elkészítheted, ha a kép alapján formára szabott leveles tésztát 
• apró sült húsdarabokkal,
• fűszerezett darált hússal (gyakorlatilag fasírt); 
• sült hagymás gombával; 
• karikára vágott főtt tojással, sajttal és baconnal; 
• édességként készítve pedig túróval (utóbbihoz: citrom reszelt 

héja és leve, porcukor, tojássárgája és kevés búzadara) 
töltöd meg. A pohárral kör alakúra szaggatott ‚pikkelyekkel’ még a 
bőség megjelenítését is szimbolizálni tudod.

Leveles tészta egyszerűen:
Hozzávalók:
30 dkg liszt, 
25 dkg sütőmargarin, 
csipetnyi só, 
6 evőkanál hideg víz, 
1 evőkanál ecet. 
 
Készítése: 
A hozzávalókat összegyúrjuk és 12 órán át pihentetjük. Pihentetés 
után kinyújtjuk, és tetszés szerinti formában felvágjuk, megtöltjük. A 
pihentetésre tekintettel célszerű a tésztát előző este meggyúrni. Utána, 
ha megtöltöttük, sütésig tároljuk hűtőben. Amennyiben nem szeretnél 
gyúrni, gyorsfagyasztott leveles tésztát is használhatsz.
Előmelegített sütőben 200 fokon rózsaszínűre süsd, a sütési idő a töl-
teléktől függ. Ha édes tésztát készítesz belőle, a tetejét - miután ki-
sült - hintsd meg vaníliás cukorral. Ha sós süteményt sütsz, a tésztáját 
erősebben sózd meg.
Forrás: http://mentootlet.blogspot.hu/2014/12/karacsonyi-hal-maskeppen-recepttel.html

KIS KaRÁCSOny, nagy KaRÁCSOny ...
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kedves szülők! HelyzeT van!

Egy most napvilágot látott 
kutatás tanulságai szerint 
az elmúlt öt évben az inter-
net az európai tizenévesek 
mindennapjainak szerves 
részévé vált. A gyerekek 
egyre több időt töltenek az 
online térben, egyre fiatalabb korban kezdik az ismerkedést az inter-
nettel, és egyre több eszközt, platformot használnak (mobiltelefon, 
táblagép, számítógép).
http://www.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/ParticipatingCountries/NationalWebPages/
Hungary%20webpage.pdf

A kutatásban résztvevő 11–16 éves európai gyerekek (közöttük a ma-
gyarok is) a legtöbb időt (napi rendszerességgel) a közösségi oldala-
kon töltik, a profiljukkal bíbelődnek. A második helyen a videónézés 
szerepel, majd ezt követi a csetelés, és az ingyenes üzenetküldő alkal-
mazások használata. A dobogóról lecsúszott, de még így is megelőzi 
az internetes játékokat (és némi reményre adhat okot), hogy a gyere-
kek az online tevékenységekkel töltött idejük mintegy harmadában az 
iskolai dolgaikhoz használják a netet.

Nem mindig csak a baj van vele
Noha sokszor kizárólag a negatívumokra hívjuk fel a figyelmet (mi is 
azzal kezdtük, hiszen azt akartuk, hogy elolvassák a cikket), azt sem 
szabad elfelejteni, hogy ma már az internethasználat nemcsak teljesen 
természetes, de szükséges része is a gyerekkornak. Elképzelhetetlen, 
hogy gyerekeink ne legyenek járatosak az internet, tömegkommuni-
káció, számítástechnika, mobiltechnológia világában.
És nemcsak azért, mert az úgynevezett „okoseszközök” a konyhától 
az edzőteremig mindenhol velünk vannak, hanem azért is, mert a si-
keres élet egyik igen fontos része a digitális tudás.
Akár tetszik ez nekünk, felnőtteknek – akik sokszor digitális beván-
dorlóként tengődünk a gyerekeink mellett, akik viszont a digitális vi-
lág bennszülöttei –, akár nem.
Minél többet használja a gyerek az internetet, annál több és jobb kész-
séget szerez ebben, és annál jobban ki tudja használni a lehetőségeit. 
Ez azonban nem minden gyerek számára adott.
Azok a gyerekek látják, tapasztalják az internethasználat pozitív ol-
dalát (és szereznek „versenyelőnyt” a többiekhez képest), akiknek a 
szülei ebben támogatóak, ahol az internet otthon is elérhető, ahol van 
számítógép vagy okostelefon. És nem utolsósorban, ahol a szülő meg-
próbál gondoskodni a gyerek biztonságáról az interneten is.

Több idő – nagyobb veszély
Sajnos ugyanis a pozitív hatások (melyek a megnövekedett internet-
használatból fakadnak) növelik a negatív hatások kockázatát is. Az 
elmúlt öt évben a 11–16 éves európai gyerekek körében 13 százaléká-
ról 20-ra nőtt annak esélye, hogy az interneten zaklató, gyűlöletkeltő 
üzenetet kapnak. Mostanra minden tizedik(!) gyerek veszélyeztetett 
azzal, hogy anorexiát pártoló oldalba fut, vagy olyanba, ami más, 
önsértő, veszélyeztető magatartásokat propagál (falcolás, szökés, 
kábítószer-használat…). Az internetes zaklatás aránya a kutatásban 
vizsgált korcsoportban hét százalékról 12-re nőtt. Mindez azért is el-
gondolkodtató, mert ahogy egy 15 éves portugál lány fogalmazott a 
kutatás során:
Ha egyszer már elolvastad, akkor ki tudod ugyan törölni a számítógé-
pedből, de a fejedből már nem.
A gyerekek közötti online zaklatás mellett a kéretlen üzenetek is ko-
moly veszélyforrást jelentenek. Maguk a megkérdezett tizenévesek is 
úgy értékelték, hogy a kéretlen szexuális tartalmak, valamint a gyere-
kek, állatok elleni erőszak látványa az, ami legjobban kikészíti őket.
Ettől félnek a legtöbben.
A kisebb gyerekek a látott dolog tartalma miatt aggódnak, míg a na-
gyobbak inkább egy-egy bántó viselkedési formától félnek (csúfolás, 
kirekesztés, pletykálkodás), vagy attól hogy olyanok lépnek velük 
kapcsolatba, akik bántani akarják őket.

„mitől félsz a leginkább az interneten?”
A fönti kérdésre 
a gyerekek pél-
dául ilyen vá-
laszokat adtak: 
Egy barátom 
mutatott egy-
szer egy videót 
egy kivégzésről. 
Nem volt vicces. Megijedtem. (15 éves svéd fiú). Amikor idegenek 
üzenetet küldenek nekem a neten, meg olyan szexoldalak amik anélkül 
nyílnak fel, hogy rájuk kattintottam volna. (tízéves osztrák fiú) Telje-
sen lesokkolt, amikor egy éhező afrikai gyereket láttam, aki haldok-
lott, és egy keselyű
várta, hogy megehesse. (13 éves török lány)

Hogyan lehet nekik segíteni?
A többségük nyitott a vitára, beszélgetésre az ilyen témákban, de in-
kább a kortársaikkal és nem a felnőttekkel, mert utóbbiak (tapaszta-
lataik szerint) inkább arra helyezik a hangsúlyt, hogy azt kritizálják, 
miért kerültek egyáltalán ilyen helyzetbe. A gyerekek másik félelme,
hogy a szülő ezek után elkezdi majd letiltani vagy korlátozni az inter-
nethasználatot és/vagy elkezd belemászni a privát fiókjaiba, oldalaiba.
Úgyhogy inkább elrejtik a szüleik elől, ha valaki bántotta őket, vagy 
bajba kerültek egy online felületen. A gyerekeknek tanácsokra, támo-
gatásra, segítségre van szükségük akkor is, ha az online térben bántják
őket. Ezt pedig egy szülő csak akkor tudja biztosítani, ha rendszeresen
beszél a gyerekével a tapasztalatairól.

7

Egy átlagos 11 éves európai lánygyerek egyik leggyakoribb 
keresőszava:

a pornó
Az egyik leggyakoribb keresőszava a pornó, minden tizedikük an-
orexiát népszerűsítő oldalakat olvas, és napi több órát bíbelődik 
a profiljával a Facebookon úgy, hogy hivatalosan még nem is 
lehetne fent a közösségi oldalakon.
Találós kérdés: ki ő?
A válasz: egy átlagos 11 éves európai lánygyerek.
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PSZiChiátRiAi SZeReK
viselkedési proBlémákra?

Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendellenes-
ség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek 
állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse 
az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az ala-
pítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás 
témájában.

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06(1) 342-6355, 06-70-330-5384

E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk!

SÉRelMeK A PSZiChiátRiáN 

Ha családtagja, barátja, ismerőse, hozzátartozója jogait megsértet-
ték a pszichiátrián, jelezze panaszát az alábbi elérhetőségeken. Ala-
pítványunk 20 éve biztosít ingyenes jogsegélyszolgálatot azok szá-
mára, akiket sérelem ért a pszichiátriai kezelésük során. 

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.

Telefon: 06(1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu

Weboldal: www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk!

SAjtóKÖZleMÉNY
Uniós támogatásból új fénymásoló szalon jött létre Szeged város újszegedi részén.

az újszegedi telephelyű, 2014. májusában alakult vállalkozás fénymásolással, nyomtatással és az így létrejött dokumentu-
mok utómunkálataival foglalkozik. Szolgáltatásaik keresettek, azonban a magasabb vásárlói igényeknek megfelelve, szol-
gáltatásaikat minőségében és palettájuk szélesítésében is növelni kellett. most uniós támogatással erre lehetőség nyílt.

A projektet érintő szolgáltatások javításának lehetősége mellett, a támogatás biztosította az ehhez szükséges eszközök beszerzését, a cég arculatá-
nak, reklámtevékenységeinek elvégzését, valamint jelentős segítséget adott az új vállalkozás elindítá-
sakor felmerülő költségek finanszírozásában.
A beruházással Szeged városának újszegedi részén is elérhetővé váltak a cég által nyújtott szolgálta-
tások.

További információt a szabo.anti@gmail.com e-mail címen kaphat.

Szabó Antal
Szeged, Fő fasor 9.

Van néhány alapszabály, amelyeket szülőként érdemes betartani, ha 
szeretné biztonságban tudni a gyermekét az interneten:
• Üljön le mellé, böngésszen vele együtt (főleg kisgyerekekkel)!
• Dolgozzanak ki közösen biztonsági stratégiát ahhoz, hogy az 

internethasználat kockázatait minimalizálják. Használjanak szű-
rőprogramot, hozzanak létre együtt szabályokat, korlátokat az 
internethasználatra.

• Ami még ennél is fontosabb: bizonyosodjon meg arról, hogy a 
gyerek érti, és tudja használni az internetet! Hogy kellő tudása 
van a veszélyekről és arról, hogyan kérhet segítséget. Alapvetően 
ne a félelmet „ültesse belé”, hanem az óvatosságot és a körülte-
kintést.

• Ha csak tiltja, azzal nem megy semmire, és a gyerek is védtelen 
marad.

Forrás: www.wmn.hu / Dr. Gyurkó Szilvia írása alapján


