
Kondra Katalin: Látomás 

Szól egy nap az Úr Szent István királynak: 
Volna-e, hű fiam, valamilyen vágyad? 

Volna, Uram, egyetlen kérése szívemnek, 
Engedd látnom újra országom s a népem. 

 
Az Úr szomorúan nézett Szent Istvánra, 

Hagyta, hogy legyen meg az ő kívánsága. 
És ahogy lenézett, sötétséget látott, 

Aztán megpillantott egy apró világot. 
 

Oh, Uram! Így fentről oly kicsinek látszik, 
Nem lehet, hogy csak a képzeletem játszik? 

Szól az Úr: Sajnos, nem. Országod széttépték, 
Azóta a magyar ezer sebből vérzik.

XXXII. évfolyam, 2016. augusztus
Nagyboldogasszony, Új Kenyér Hava

DÁVODI ÉLET
DÁVOD község
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
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Nevét a híres római császárról Augustus Octavianusról kapta.  
Az, hogy ez a hónap – különös módon – a július után szintén 31 na-
pos, annak köszönhető, hogy Augustus császár ugyanannyi napot 
akart a naptárban, mint amennyi a Caesarról elnevezett júliusban van.

Érdekességek augusztusban:
1946. augusztus 1-jén jelent meg a ma használatos forint a pénzforga-
lomban, felváltva ezzel a pengőt. Ezért ünnepeljük augusztus elsején 
a forint születésnapját. 1 forint 0,07575 g színarannyal volt egymérté-
kű. A kg arany 1946-ban 13.200 forintot ért.

Jeles napok 
Ismert magyar költők, híres emberek születésnapjára emléke-
zünk meg ebben a hónapban: 
• Farkas Bertalan 1949. augusztus 2. – az első magyar űrhajós,  
 vadászpilóta, űrkutató.
• Gárdonyi Géza/1863. augusztus 3. - 1922. október 30./ – Író, költő, 
 drámaíró, újságíró, pedagógus.
• Kölcsey Ferenc (Sződemeter, 1790. augusztus 8. – Szatmárcseke, 
 1838. augusztus 23.). Magyar költő, politikus és nyelvújító, a Ma- 
 gyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Kisfaludy-társaság ala- 
 pító tagja volt.
• Raoul Wallenberg (Stockholm, 1912. augusztus 4. – feltételezések 
 szerint 1947. július 16.) Svéd diplomata. A második világháború  
 éveiben Magyarországon zsidók ezreit mentette meg a deportálástól.
• Sir Alexander Fleming 1881. augusztus 6–án született orvos-bakterio- 
 lógus. Vincenzo Tiberio mellett ő volt az első, aki embereknek tífusz 
 elleni védőoltást adott. A penicillin felfedezője,  ezzel az első anti- 
 biotikum előállításának szellemi atyja.

AUGUSZTUS (ŐSI MAGYAR NEVÉN, ÚJKENYÉR HAVA)

• Bláthy Ottó Titusz (Tata, 1860. augusztus 11. – Budapest, 1939. 
 szeptember 26.), gépészmérnök, feltaláló, a Magyar Tudományos 
 Akadémia tagja.
• Juhász Ferenc költő 1828. augusztus 16-án született. Munkásságát,  
 termékeny  életművét többek között Kossuth-díjjal, Príma Primis- 
 sima-díjjal ismerték el.
• Augusztus 29-én Janus Pannonius születésnapját ünnepeljük magyar
 (–horvát) költő
 
Augusztus 10. - Lőrinc napja
Időjós nap, Lőrinc napja az őszre utal. Ha szép idő van, akkor az ősz is 
szép lesz és hosszú. Gyümölcs pedig sok és egészséges adatik.

Augusztus 12. - Az első Ford T-modell
A T-modell tette népszerűvé az autózást Amerikában. Az első  
sorozatgyártású autót, becenevén Bádog Böskét /Tin Lizzi/ 1908. au-
gusztus 12-én gyártotta le, a Ford Motor Company. Ez az autó tette le-
hetővé a középosztálybeli amerikaiak számára az utazást, és ez számít 
az első megfizethető autónak is. Ez a modell magyar szempontból is 
nagy jelentőségű, hiszen tervezői csapatában két neves autókonstruk-
tőrünk is jelen volt, Galamb József és Farkas Jenő.

forrás:
http://gyermek.hgyvk.hu/index.php?option=com_content&view=a
rticle&id=349:jeles-napok-augusztus&catid=35:jelesnapok&Item
id=59

17:00 órai kezdettel a korábbi évekhez hasonlóan Orgona koncert-
tel kezdődik az idei falunapi rendezvény, a dávodi Római Katolikus 
templomban. Orgonán játszik Sirok Zsolt helyi kántor, közreműködik 
Szalay Violetta fuvolán és furulyán.

18:00 órakor a Művelődési Házban Hirtenberg János Sándor meg-
nyitja a Dávodi Alkotók Kiállítását és Vásárát, és egyben az idei Dá-
vodi Napokat.

Az idei évben a szokottnál eltérően több ember kreatív munkái kerül-
nek a közönség elé. Olyan kiállítást próbáltunk létrehozni, ahol azok 

a dávodiak és környékbeliek mutathatják meg tehetségüket, akik csak 
hobbi szinten, vagy művészi szinten készítik el alkotásaikat. Itt a hím-
zésektől kezdve a fafaragásig minden megtalálható lesz. Még egyedi 
készítésű hangszert és hangtechnikát is láthatunk, amit Robár István 
dávodi lakos fog nekünk bemutatni. Ezen a kiállításon mindenki egy 
kicsit IGAZI művésznek érezheti magát. 

Akinek megtetszik valamelyik alkotás a helyszínen meg is vásárolhatja!

2016. AUGUSZTUS 19.

Dávodi Napok
2016. augusztus 19-20.
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A Dumaszínház társulatának tagja.
Humora nem ismer határokat. Kolozsváron született, megjárta Ameri-
kát, hogy a harlemi metróban bolyongva, a Central-park-i kerekerdőt 
megkerülve végül a budapesti Dumaszínházban találja meg a számí-
tását. 

A Dumaszínház társulatának tagjai. 
Egy blöffel és egy lánybúcsúval kezdték, hárman - néha többen -, ma 
pedig már Bonbon-díjas humoristák. Nem nyertek humorfesztivált, de
rendeztek néhányat, hogy legyen hol fellépni. Nem gondolkodtak hosz-
szú távban, kapcsolatuk mégis megélte az első évtizedet.

Felméri Péter Szomszédnéni produkciós Iroda

2016. AUGUSZTUS 20. DÉLELŐTTI PROGRAMOK

Ezután a Dávodi Forrás Óvoda kispajtásai szórakoztatják a közönséget, majd 19:00 órai kezdéssel bemutatkozik a bátmonostori Zumba tánccsoport.
20:00 órai kezdéssel Stand up comedy est veszi kezdetét a Szomszéd-néni Produkciós Iroda és Felméri Péter közreműködésével.

2016. augusztus 20–án 9 órakor kezdetét veszi az idei Dávodi Napok Az eredményhirdetés és a díjak átadása 13:00 és 14:00 óra között vár-
ható. Minden résztvevő csapat oklevelet kap, az első 3 helyezett díja-
zásban részesül! Az egyedi csapatmegjelenést külön díjazza a zsűri!

FONTOS!
A csapatok a főzőhely környezetének tisztaságáról, annak megőr-
zéséről maguk gondoskodnak! Az ételek elkészítése során a tűzvé-
delmi óvintézkedéseket be kell tartaniuk!

A főzőverseny ideje alatt a Sportpályán kicsik és nagyok, fiatalok és 
idősebbek egyaránt kellemesen tölthetik az ott lévő időt. Míg a fősza-
kács a bogrács mellett „melegszik”, addig a csapat többi résztvevője, 
illetve a pályára látogató vendégek az alábbi programok közül választ-
hatnak!

Megrendezésre kerül az I. Dávodi Napok Labdarúgó torna.

Az első három helyezett díjazásban részesül. Az eredményhirdetés a 
főzőverseny eredményhirdetése után lesz.

„II. Dávodi
 
Főzőversenye” 

Aranyfakanál

a sportpályán.

A versenyre helyi családok, baráti társaságok, civil szervezetek, egye-
sületek - legfeljebb 6 fős csapatok jelentkezhettek. Nevezni a helyszí-
nen elkészített, a versenyszámhoz illeszkedő étellel lehetett. A főzéshez 
szükséges alapanyagot (3 kg sertés hús), 1 db sörasztal garnitúrát, sátrat, 
tűzifát a rendezők biztosítanak a csapatok részére. Az ételhez szükséges 
egyéb alapanyagokról, főzőedényről, a tálaláshoz szükséges evőesz-
közökről, tányérokról, poharakról minden csapat maga gondoskodik!  
A főzésre 3 óra áll a rendelkezésre.

Az elkészült étkeket szakmai zsűri pontozza, elsősorban az alábbi 
szempontok alapján:
• az étel ízletessége, állaga,
• a csapat megjelenése,
• szervírozás.

„I. Dávodi Napok
Labdarúgó torna”
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2016. AUGUSZTUS 20.

EGÉSZSÉG MINDENEK ELŐTT…

A bajai Szent Rókus Kórház dolgozói szeretettel – az idei évben is–  
várnak mindenkit a sportpályán egy átfogó egészségügyi szűrésre.

Amit kínálnak:
• Egészségi állapotfelmérés, kockázatbecslés
• Vérnyomásmérés
• Testsúlymérés
• Testtömeg index (BMI) számítás
• Testzsír % mérés Viszcerális (zsigeri) zsírszint mérés
• Stressz állapot szűrés
• Étrendi tanácsadás
• Testmozgás tanácsadás
• Egyéni egészségfejlesztési terv készítés

A pécsi Kalandtár Events szervezésében kipróbálható lesz az íjászat 
és a falmászás. 

A gyerekek megismerkedhetnek a régi korokat felidéző népi fajátékok-
kal, amit a Szélkakas Népi Hagyományőrző Társulat biztosít.
A játékok nem csupán látványos népművészeti alkotások, hanem fej-
lesztő hatású kreatív, embert próbáló ügyességi feladatok is. Játszó-
terükkel egy vidám élményt, egész napos kikapcsolódási lehetőséget 
kínálnak, mind a gyerekek, mind a felnőttek számára.

A bajai Lili és Mili játszóház biztosítja a kicsiknek és nagyobbaknak 
ugráló várat és akadálypályát.

10:00-től a bajai Hastánc egye-
sület szórakoztatja a vendégeket.

11:00-től Sűrü Tamás Magyar 
Freestyle focista fellépése kezdő-
dik.

Sűrü „Fx” Tamás 14 éves korában 
kezdett érdeklődni a freestyle foci 
iránt, miután aktív labdarúgó-
ként szerzett sérülése miatt egy 
hosszabb szüntet kellett tartania.  
A technikás mozdulatokra épülő, 
feltörekvő sportág végül annyira 
megtetszett neki, hogy a hagyo-
mányos focit abba is hagyta, azóta 
a világ legjobb freestyleosai közé 
került.

12:00-tól
„Jó ebédhez szól a nóta…” 
akik erről gondoskodnak: 
a TESÓK együttes.

Oláh Attila és Oláh György 1997 
óta állnak a mulatni vágyók szol-
gálatában. Három nagylemezük 
jelent meg. Állandó szereplői a 
Sláger TV több műsorának.

Íjászat, falmászás

Vérnyomásmérés

Népi fajátékok

Hastánc egyesület

Sűrü Tamás

TESÓK

4
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2016. AUGUSZTUS 20. DÉLUTÁNI PROGRAMOK

Helyszín: Pipacsos Pihenőház 
 (Dózsa Gy. u. 73.)
15:00-18:00 között a Pipacsos Pihenő-
házban bemutatkozik a Dávodi Telepü-
lési Értéktár.

A Dávodi Települési Értéktár Bizottság Dávod Önkormányzat Képvi-
selőtestületének megbízásából 2016. február 17. napján alakult meg.
A Bizottság összetétele: Soós Alexandra a Bizottság elnöke, Sirokné 
Varga Karolina a Bizottság elnök-helyettese, Facskó Ádám a Bizott-
ság tagja.

Az értéktár a hagyományőrzés egy új formája. Egy olyan jegyzék, egy
lista, ahová megőrzés, védelem céljából rendszerezve, mindenki szá-
mára elérhetően gyűjtjük össze Dávod értékeit. A bennünket körülve-
vő értékeket ápolni, őrizni kell és továbbadni a jövő generációinak. 
Ezekben az értékekben benne van a múltunk, a hagyományunk, a kul-
túránk, őseink tudása, kreativitása. 
A helyi érték fő tulajdonságai, hogy egyedi, mindenki ismeri, minden-
kié (tehát közös érték) története van, hagyományos, jellegzetes. A Bi-
zottság úgy gondolta, hogy a falunap alkalmával egy remek lehetőség 
nyílik a bemutatkozásunkra. S mivel ezzel egyetértett Polgármester 
Úr és Jegyző Asszony is, ezért 2016. augusztus 20-án 15.00 órától 
szeretettel várunk mindenkit a Pipacsos Pihenőházba, ahol terveink 
szerint a dávodi népviseletről és Dávod épített örökségeiről készülünk 
kisebb kiállítással és ’kútba kett’ kaláccsal várjuk a kedves vendége-
inket.

Az értéktár egyik fő célkitűzése, hogy a helyi emberek tegyenek ja-
vaslatot, szerintük mi az, amit értéknek gondolnak. Nagy örömünkre 
Szalay Dániel helyi lakos élt is ezzel a lehetőséggel, magára vállalta, 
hogy Dávod épített örökségeiről, különös tekintettel a templomokról, 
készít bemutató anyagot.

Soós Alexandra
a Bizottság elnöke

Kedvcsináló a programokhoz...
Sirokné Varga Karolina ’Dávodi népviselet emlékei’ című írását 
szeretnénk megosztani Önökkel:

A népviselet az, amely a legszorosabb köteléket jelenti múlt és jelen 
között. Valamennyi régi ruhadarab esztétikai élményt nyújt szín-, for-
ma- és mintagazdagságával, egyben meghatározta a nemzetiségi és 
társadalmi hovatartozást is. Dávodon a 19. században meghatározó 
volt e díszes ruhadarabok viselése, ünnepi öltözékként színes vidám 
színfoltja volt falunknak, ma már elszakadt a mindennapi élettől és 
innentől, mint emlék tekintünk rá. A dávodi díszes népviselet kiala-
kulására nagy hatással volt a kalocsai sárközi viselet, ami felkerült az 
UNESCO Szellemi Kulturális Örökségek magyar jegyzékébe.

Régmúltunk és a közeli múltunk még őrzi ennek a szép, díszes vi-
seletnek emlékeit, szinte minden háztartásban több fotó áll rendel-
kezésre lakodalmakról, új kenyér ünnepéről, bálakról, ahol fiata-
lok, gyermekek, és idősebbek is viselik a sokszoknyás viseletet!  

Más emlék a díszített ülőbabák készítésének szokása, ami 1980-as 
évekig volt jellemző falunkban, nem egy esetben ünnepi ajándékként 
szánták vendégek részére, külön szakosodtak rá helyi asszonyok, hogy 
élethű ruházatot varrjanak, mini méretben, s ezekre büszkék voltak! 
Sajnos jelenünkben egyre kevesebb lehetőség adódik a ruhák felöl-
tésére, a ruhákat sokan eladták, akinek pedig van, már nem tudja ki-
használni. Így a hosszú távú megőrzése a ruháknak sokkal nagyobb 
figyelmet, munkát igényel, hiszen minden alkalommal, amikor előke-
rült a ruha viseletre, kikeményítették, igazgatták, gyönyörködtek ben-
ne. A Dávodi Települési Értéktár Bizottsága éppen ezért foglalkozik 
most a falunapi programon a népviselettel egy kisebb kiállítás kerete-
in belül, célunk a figyelem felkeltése és adatgyűjtésre való felkérés!

Kedves Dávodiak! Akinek a tulajdonában vannak olyan fényképek,  
melyeken jól láthatóan megmutatkozik a dávodi népviselet, kérjük 
töltsék fel facebook oldalunkra: Dávodi Települési Értéktár, vagy 
jelentkezzenek vele a könyvtárban, ahol dokumentálás után vissza-
adjuk!

Sirokné Varga Karolina
a Bizottság elnök-helyettese

Helyszín: Művelődési Ház udvara
16:00: Graffiti bemutató:

PROFESSZIONÁLIS GRAFFITI BEMUTATÓ:
A rendezvény ideje 
alatt végigkísérheti a 
közönség, ahogyan el-
készül egy-egy alkotás 
a hazai graffiti legki-
emelkedőbb művészei 
által.

SHOW YOUR STYLE! KÖZÖNSÉG-FAL:
A közönség nagy örö-
mére lehetőséget biz-
tosítunk, hogy belekós- 
tolhasson mindenki a 
graffiti művészet rejtel-
meibe. Mi ehhez bizto- 
sítunk minden eszközt: 
festék szórok, stencilek, 
maszkok, kesztyűk stb.

STREET-ART KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS:
Egy izgalmas művész-sarkot alakítunk ki, ahol animátori segítséggel 
kézműves foglalkozást tartunk. A résztvevők különböző eszközökkel
(graffiti és street art témakörökben) készíthetnek különleges rajzokat, 
dekorációkat és kreatív tárgyakat.

Graffiti bemutató
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16:00 órakor ismét megnyitja kapuit a „Kreatív Dávodiak Kiállí-
tása és Vására”

17:00 órától a Művelődési Ház udvarában várja a pécsi Kalandtár 
Events Kft. óriási fajátékaival a felnőtteket és gyerekeket egy közös 
játékra.

ÓRIÁSI FAJÁTÉKOK
Ügyességi- és készségfejlesztő játékok, melyeknél nem is a méret az 
igazán óriási, hanem a találmány! Ezek azok a játékok, melyek nem 
csak a gyermekek fantáziáját mozgatják meg. A nagy táblás játékok 
között találhatók golyós és egyéb ügyességi játékok és egy-két logikai
is. A kollekció darabjai Európa-győztes játékok!

Nem hiányozhat a gyermek programok közül a közkedvelt ARC-
FESTÉS és LUFI TEKERGETÉS sem. Az arcfestésre felhasznált 
anyagok kizárólag antiallergén, bőrbarát, minőségi festékek. Akár a 
legkisebb kortól és a legérzékenyebb bőrre is alkalmazhatóak!
 
17:00 órától a Művelődési Ház udvarán és környékén a bajai Lili és 
Mili Játszóház segítségével felállításra kerül 1 db kétcsúszdás légvár 
a kisebbeknek, és egy óriás csúszda bátrabbaknak, nagyobbaknak.

20:00-tól Joker zenekar

Ők biztosítják az utcabálra a megfelelő zenét, na meg persze a han-
gulatot. A zenekar 2000-ben alakult Pécsett képzett és tapasztalt ze-
nészekből. Minden igényt kielégítő, széles repertoárral rendelkezik, 
egész estét betöltő tánczenei műsorukban szinte minden műfaj képvi-
selteti magát. A változatos énekhangzásról a női – és férfi szóló ének 
és a többszólamú vokál gondoskodik. A zenekar célja a minden téren 
kielégítő szórakoztatás és egyedi igényeket és elképzeléseket is
szívesen megvalósítanak.

21:00-tól: Erős Testvérek

Ismert magyar, mulatós slágerek kicsit más stílusban előadva, egy 
kicsit rockosítva. Az Erős Testvérek (Korábban A Két Paraszt) első 
lemeze a UNIVERSAL kiadónál jelent meg 2010-ben. Kedvelt ven-
dégei a Nóta TV-nek és a Muzsika TV-nek. Az ország számos pontján
léptek már fel nagy sikerrel, számos környékbeli ország falunapjaira 
is szívesen hívják őket.

23:00-tól: Flame Flowers

A Flame Flowers tűzzsonglőr formáció 10 éve alakult, tagjaik több 
éves ismeretsége és közös munkája után. Az évek során figyelmük 
a különböző tárgymanipulációs technikák alkalmazása felé fordult, 
majd elkezdtek kísérletezni páros koreográfiák készítésével, elindulva 
ezzel egy olyan úton, mely mind nekik, mind a közönségnek újszerű 
vizuális élményt nyújt. A különleges és egyedi látvány elérése érde-
kében mind a kosztümöket, mind az eszközöket és a díszleteket ők 
magunk tervezik és készítik a legnagyobb gonddal és odafigyeléssel. 
2015-ös Hungary’s Got Talent műsorban is megmutatták a produkció-
jukat.

00:00 Tűzijáték

Erős Testvérek

Joker zenekar

Flame Flowers

Tűzijáték
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AUGUSZTUS 20. – KENYÉRSZENTELÉS

Mi juthat eszünkbe Augusztus 
20-ról? Eszünkbe jut Szent Ist-
ván; az államalapítás; az új ke-
nyér; az alkotmány és a Szent 
Korona ünnepe. 
Másként fogalmazva: Magyar- 
ország nemzeti és állami ünnepe 
– I. István király temetésének 
és szentté avatásának évfordu-
lója; Szent István király ünne-
pe; az Új Kenyér ünnepe; vala-

mint 1949 és 1989 között a Magyar Népköztársaság Alkotmányának 
hivatalos állami ünnepe; 1991-től a Magyar Köztársaság hivatalos 
ünnepe. A történelem során Szent István alakja és augusztus 20-a min-
denki számára másként értelmezett és ideologizált ünneplést jelentett. 
A rendszerváltás után, 1991-ben iktatták törvénybe augusztus 20-át, 
mint hivatalos állami és egyházi ünnepet.

Augusztus 20-a azért is fontos, mert a hagyományosan ekkor tartott a 
pogány aratóünnepségeket, az egyház Sarlós Boldogasszony, vagyis 
Szűz Mária ünnepévé krisztianizálta – az Aranybulla pedig rögzíti a 
szent király ünnepének (törvénynapok) megtartását, ezzel összeol-
vasztva a két hagyományt.

Tűzijátékot először 1927-ben láthatott az ünneplő tömeg a Gellért-
hegyről, egy évvel később a Szabadság téren felavatták az ereklyés 
országzászlót.

A szocialista rendszer számára az ünnep vallási és nemzeti tartalma 
miatt nem volt vállalható, ezért újította azt meg. Először az új kenyér 
ünnepének nevezték el augusztus 20-át, majd az új alkotmány hatály-
ba lépését, mint új - szocialista - államalapítást, 1949. augusztus 20-ra 
időzítették.

Az „új kenyér ünnepe” eredetileg nem augusztus 20-án volt, és nem is 
1947-48-ban találták ki. A kenyér- és gabonaünnepként ismert Szent 
István-napi esemény (amikor nemzetiszínű szalaggal átkötött kenyér-
rel köszöntik a vendéget) valójában Darányi Ignác nevéhez köthető. 
Az egykori földművelésügyi miniszter ugyanis a 19. század végén 
kirobbant aratósztrájkok megfékezése érdekében országszerte arató-
ünnepeket szervezett.

Pár gondolat a kenyérről:
• A kenyér szó az újkori magyar köznyelvben csak a magas, erjesztett 
 kenyeret jelenti. Számos európai nyelvben viszont a megfelelő szó 
 jelentése magában foglalja egyrészt a kenyér régi formáját, az er- 
 jesztetlen lapos lepényt, másrészt pedig a kalácsféléket is. A magyar 
 kenyér fogalom az utóbbiakra sosem terjedt ki igazán, a lepényke- 
 nyérre viszont igen.
• Kenyerünk jellegzetes és egyedülálló készítménye volt a konyhamű
 vészetnek. Régen a tálalás eszköze is volt, helyettesítve a tányért, de 
 sütemény is volt – mákos guba.
• Házi kenyerünk – tápanyaggazdagsága, biológiai értéke mellett – 
 változatos is volt: a Csallóközben a párélesztős burgonyás kenyeret  
 ették; Csáktornyán a cukros élesztővel készült fehér kenyeret ked- 
 velték; almaszüretkor sok helyen a burgonya helyett almát tettek a 
 tésztába; használtak sovány tejet is (az un. czökös kenyérbe bor és 
 tej is került). 

A jó házi kenyerünk készítését – mely lassú kelesztéssel készült, 4-6 
kg-os, domború, nagy majdnem félgömb alakú kenyér volt – liszt  
szitálással kezdték és kovászolással folytatták. A kovászolás maga is 
igen változatos volt: használták az előző sütésből félretett és kiszáradt 

tésztacsomót; komlós korpát; különleges 
ízt adott az ún. párélesztő (sárgarépa, petre-
zselyemgyökér, vöröshagyma, zsályalevél, 
komlóvirág, aromásító növények langyosra 
hűlt főzőlevével leöntötték a korpát, majd 
egy darab kovászt beledagasztottak - napon 
megszárították és ritka szövésű vászonzacs-

kóban szellős helyen évekig is eltarthatták). A kovászoló anyagot este 
langyos vízzel „felverték”, majd pár órán át hagyták erjedni. Amikor 
hólyagos lett – általában éjfélkor –, kezdték a dagasztást; a megfele-
lő mennyiségű lisztből a már erjedő kovásszal, sóval, vízzel tésztát 
„gyúrtak”, a dagasztás nehéz munkájával egyenletesre dolgozták a 
tésztát. Ezt követően hajnalig hagyták majd átdolgozva szakajtották, 
kosárba helyezték. Amíg a kenyértészta így pihent a kemence felfű-
tése is megtörtént. Bevetéskor a jól megkelt, rengő kenyértészta la-
pátra került, féloldalt megvágták és megmosták a tetejét, majd be a 
kemencébe. 

A munka nagy volt, de az eredménye nem különben, így méltán vál-
hatott a kenyér az életfenntartás szimbólumává. A kenyérszelés pedig 
szertartás, a megélhetés szimbóluma.

forrás: http://www.pekrend.hu/index.php?option=com_content&view 
=article&id=135:kenyer-szenteles-augusztus20&catid=12:meghivo 
&Itemid=26

A jól bevált fehérkenyér recept:

Hozzávalók:
• 2,7 dl víz (0,7dl lehet tej)
• 2 csapott tk só
• 2 ek olaj
• csipet aszkorbinsav (csak ha gyengébb minőségű a liszt)
• 2 ek. burgonyapehely (elhagyható)
• 20-25 dkg öregtészta*
• 20 dkg fehér tönkölyliszt (vagy BL 80 liszt)
• 30 dkg BL 80 liszt
• 1 dkg friss élesztő

A tésztát gépben dagasztatom, 20 percig. Ügyelek rá, hogy nehogy 
túlmelegedjen, ha szükséges nyitott tetővel dolgoztatom. Mikor kész, 
kissé átgyúrom, akkor jó, ha rugalmas, kissé visszaüt a tészta gyúrás 
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közben. Kelesztő tálba teszem, hagyom duplájára kelni. Jót tesz neki, 
ha 20 perc után kissé átforgatom. Mikor szépen megkelt, enyhén liszte-
zett felületre borítom, ellapogatom a kezemmel, megformázom. Jéna-
it (8 literes kacsasütő jénai tál) sütőpapírral kibélelem, a tetejét rátéve 
hagyom jó duplájára kelni. Ekkor pengével bevágom, további 15-20 
percig hagyom kelni, vagy míg a bevágások szépen szétnyílnak.

A jénai tetejét belülről jól bespriccelem vízzel. A sütőt 220-230 fokra 
állítom, kb. 50-55 percig, vagy míg a kívánt színt eléri. Az utolsó 5-10 
percre le lehet venni a tetőt (kezekre vigyázni, a kiáramló gőz nagyon 
éget), ekkor vastagabb lesz kicsit a kenyér héja. Mikor kész rácsra 
teszem hűlni, hideg vízzel lespriccelem, majd boldogan hallgatom, 
ahogy beszélgetni kezd, cserepesedik.

*Öregtészta:
• 50 dkg kenyérliszt
• 3 dl víz
• fél tk. só
• 1 dkg friss élesztő

A lényeg, hogy keményebb tésztát készítsünk, mint a kenyértészta. 
tehát, ha szükséges kevés lisztet vagy kevés folyadékot még adhatunk 
hozzá. Elindítom a gépet, de csak addig, míg alaposan összedolgozza 
a tésztát. Ez kb. 8-10 perc. Ezután kikapcsolom, átteszem egy kelesztő 
tálba és a konyhapulton hagyom legjobb, ha 4-5 óra múlva betesszük 
a hűtőbe. Vagy adagokra osztva mehet a fagyasztóba.

forrás: http://www.limarapeksege.hu/2008/11/mondhatom-ez-lett-
mindennapi-kenyernk.html

Szilvás – túrós lepény

Hozzávalók :
• 25 dkg liszt,
• 25 dkg túró,
• 15 dkg margarin,
• 20 dkg porcukor,
• 4 tojás,
• 1 kis pohár tejföl,
• 1 cs. vaníliás cukor,
• 1 citrom reszelt héja.

A tetejére :
• kb. 12 db közepes méretű szilva (vagy bármilyen más gyümölcs),  
• 3 evőkanál cukor egy kiskanál fahéjjal összekeverve.

Elkészítés :
A túrót szitán törjük át. A margarint csipetnyi sóval keverjük ki, adjuk 
hozzá a porcukrot, és a túrót, majd dolgozzuk össze. Utána egyesével 
adjuk hozzá a tojásokat, a vaníliás cukrot, a tejfölt és a legvégén a 
lisztet hozzáadva keverjük simára. A szilvákat mossuk meg, negye-
deljük el. Egy közepes méretű tepsibe (20x30 cm) tegyünk sütőpapírt, 
öntsük bele a simára kikevert masszánkat. A tetejét rakjuk ki a negyed 
szilvákkal úgy, hogy a héjas fele legyen a tészta felé. Szórjuk meg a 
cukros fahéjjal, majd előmelegített sütőben, alacsony hőfokon süssük 
készre kb. 40 perc alatt.

forrás: http://andi1976.gportal.hu/gindex.php?pg=33187326

KÖZÉRDEKŰ HÍREK

Benda Anna ős dávodi lakos vagyok. Itt születtem Dávodon. Édes-
apám a kertészetben dolgozott, édesanyám háztartásbeli volt. Öten 
voltunk testvérek. 

Abban az időben még nem léteztek tv-k, csak a rádió volt. Nagyon 
sokat hallgattuk. Jómagam és édesapámék nagyon szerették a magyar 
nótákat, katonadalokat, népzenéket. Hétvégenként a szomszédokkal 
összejártak, együtt énekeltek, kártyáztak, míg a nők kézimunkáztak. 

Édesapám észrevette, hogy szép hangom van így később én is velük 
együtt énekeltem. Egyértelmű volt, hogy az iskolában az énekkarban 
is szerepelni fogok.

Szabadidőmben a kertészetben dolgozó asszonyoknak énekeltem. 
Miután sikeres vizsgát tettem, férjhez mentem és a Pusztaszabolcsi 
Vontatási Főnökségnél voltam bérelszámoló. Minden évben vasutas-
napokon felkértek, hogy énekeljek dávodi parasztruhámban. 

Miután visszaköltöztem Dávodra, beléptem a Dávodi Nyugdíjas klub-
ba pártoló tagnak, hogy énekelhessek. Petike Kati nénivel énekekkel 
és versekkel szórakoztattuk a nyugdíjasokat. Később beléptem Csát-
alján az Életmód Klubba is. A vezetője Kubatov Antalné felfigyelt a 

Országos Nyugdíjas Ki-Mit-Tud
2016. Harkány

Benda Anna
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szép hangomra és a régi magyar nóták iránti szeretetemre, majd meg-
kért, hogy Csátalján is kamatoztassam a vidámságot. Immár 6 éve 
vagyok a férjemmel e klub tagja. Nagyon örülök, hogy befogadtak és 
hogy csatlakozhattam hozzájuk. Későbbiekben sikerült egy énekkart 
létrehoznunk. A sok gyakorlásnak meglett az eredménye, mert már 
több helyen, rendezvényen felléptünk mint Csátalján, Nagybaracskán 
és még Baján is.

A sok pozitív visszajelzések alapján jelentkeztünk 2015-ben az Or-
szágos Nyugdíjas Ki-Mit-Tud vetélkedőjébe, ahol a döntőbe sikerült 
bejutnunk, de sajnos nem értünk el helyezést. 

A 2016-os vetélkedő Harkányban tartották. Az idén ismét próbára tet-
tük a képességeinket, én mint szóló énekes és külön az énekkarral 
is beneveztünk. Nagyon szép eredményeket értünk el. Én az arany 
fokozatot, az énekkarral pedig az ezüst fokozatot sikerült elhoznunk. 
Nagyon büszkék vagyunk a sikereinkre. 

Köszönöm a Csátalján működő Életmód Klub vezetőjének 
Kubatov Antalné Erzsikének és a csátaljai polgármesternek,  
Kovács Antalnak, hogy támogatják a Klubbot, az énekkart.

Köszönöm a sok segítséget nekik és mindenkinek, akik bíztatnak 
bennünket, a mi kis csapatunkat!

Országos Nyugdíjas KI-MIT-TUD vetélkedő

Továbbra is szeretnék sok szép sikereket elérni magam és a csátaljai 
énekkar pajtásaimmal együtt.

Benda Anna
 dávodi lakos

KÖZÉRDEKŰ HÍREK

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság

Az elmúlt időszakban elszaporodtak a telefonon keresztül elkövetett 
csalások. A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság az alábbiakra 
hívja fel a figyelmet.

A tettesek legtöbbször mobiltelefon szolgáltató képviselőjeként hív-
ják fel áldozataikat, akiket egy állítólagos nyereményről értesítenek.  
A csalók fantáziája széleskörű, sokszor adják ki magukat önkormány-
zati dolgozónak, vagy pénzintézet, nyugdíjfolyósító munkatársának 
és különböző történetekkel tévesztik meg kiszemeltjüket. A nyere-
mény átvételének feltételeként szabják, hogy a telefonon keresztül 
kapott utasításoknak megfelelően, egy ATM-nél, telefonfeltöltést kell 
végrehajtani egy meghatározott számra. A kért feltöltések összege 
5.000 forinttól akár 200.000 forintig is terjedhet. 

Általában biztosítják a sértetteket, hogy a megadott számra feltöl-
tött összeg, a nyereménnyel együtt, néhány perc múlva megjelenik a 
bankszámlájukon. A csaló a teljes bizalom elérése érdekében még arra 
is felhívhatja a figyelmet, hogy semmi esetre se árulja el az áldozat a 
bankkártyájának PIN kódját. A megcsillogtatott nyeremény nagysága 
eddig több esetben alkalmasnak bizonyult arra, hogy a kételkedők bi-
zalmát megnyerje, és a tranzakciókat végrehajtsák. 

Az ilyen és hasonló esetek elkerülésének érdekében érde-
mes megfogadni az alábbi tanácsokat:

• Bármilyen nyereménnyel kecsegtető telefonhívásra, melynek 
 feltételeként szabják bizonyos összeg átutalását, vagy tele- 
 fonfeltöltést, ne válaszoljanak, szakítsák meg a hívást!
• Jegyezzék fel a hívó telefonszámát, ha bemutatkozik, a nevét is!
• Ne hajtsák végre a hívó utasításait! Ne feledje, aki nem ját- 
 szott szerencsejátékon, az nem is nyerhetett semmiféle nye- 
 reményt! Önkormányzatok, nyugdíjfolyósítók, szerencse- 
 játékok szervezői, telefontársaságok nem utalnak át telefonos 
 megkeresés alapján, és nyeremény címén pénzösszegeket!
• Mindig legyen gyanús, ha Önnek kell ahhoz pénzt átutalni, 
 hogy „nyereményét” megkaphassa!
• Ha esetleg mégis megtörtént a csalás, tegyenek feljelentést a 
 rendőrségen! Semmi esetre sem célszerű belenyugodni abba, 
 hogy tévedésbe ejtették Önöket!

forrás: http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/
aktualis/telefonos-csalasra-hivjafel-a-figyelmet-a-rendorseg
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ISKOLAKEZDÉS – HASZNOS TANÁCSOK SZÜLŐKNEK

Figyelemkoncentráció
Ne várd el 6-8 éves gyermekedtől, hogy végig tudjon nyugodtan ülni fél 
óránál hosszabb ideig egy dologra (mondjuk a verstanulásra) koncent-
rálva. Iktass be apró szüneteket, egy-két olyan mozdulatot, ami segíti a 
további figyelemösszpontosításban. Ilyen könnyű kis gyakorlat lehet pél-
dául a keresztbelendítés, amikor az ellentétes térdet és könyököt érinti 
egymáshoz a gyerkőc. Ez nagyon sokat segít abban, hogy a két agyfélte-
ke ismét összekapcsolódjon. Vagy egyszerűen egy kis indiánszökellés is 
jó lehet. Iskolakezdés idején különösen fontos, hogy türelmes legyél vele, 
hiszen egész nyár a kötetlenségről, a szabadságról szólt. Most viszont hir-
telen szabályok és követelmények garmadával szembesül. Másik oldalról 
pedig lásd be, értsd meg, hogy ő még gyerek! Nem tud olyan hosszú időn 
keresztül nyugodtan megülni egy helyben. Ha te, mint megértő és felelős 
szülő megőrzöd belső nyugalmadat, és nem stresszelsz, amikor tanultok, 
ez a nyugalom átragad gyermekedre is. Csak próbáld ki!

Elvárásaink
Vajon az elvárásaid az életkorához és a képességeihez mértek? Persze, tu-
dom, hiszen nekem is van, immár két felnőtt gyermekem, akik jó eszűek 
mindketten, és én is szerettem volna, ha mindig a képességeiknek megfe-
lelően teljesítenek. Mert ugye, mi felnőttek, szülők tudjuk, hogy az életét 
most alapozhatja meg. De szerinted egy kisgyermek ezt megérti, felfog-
ja? Mert szerintem nem! Más részről viszont, ha esetleg valamiben gyen-
gébb képességű, akkor igenis, értékeld az eredményeit, erőfeszítéseit! Ez 
különösen az iskolakezdés elején nagyon fontos. Hiszen ennek az elis-
merésnek a lendülete, töltete viszi, sarkallja őt még jobb teljesítményre. 

Jó jegyért pénz jár?
Hát, ebben nem vagyok olyan biztos, hogy megfelelő a jutalmazás eszkö-
ze. Szerintem sokkal többet ér egy igazi, őszinte elismerés, dicséret, vagy 
egy közösen megélt program, ami feldob mindannyiótokat, és nem utolsó 
sorban, összekovácsolja a családot, kis közösségeteket! Inkább az idődet 
ajándékozd, mint a pénzed! Ugyanis, ha pénzzel jutalmazod, akkor az 
igazi értéket veszed el tőle! Mégpedig azt, hogy a sikerélmény vigye elő-
re, és erősítse magabiztosságát, önbizalmát.

Szeretlek, mert jól tanulsz
Ez nem őszinte, feltétel nélküliség. A gyermeknek feltétel nélküli elfoga-
dásra és szeretetre van szüksége. A legfontosabb, ami a gyermek egészsé-
ges mentális, lelki és testi fejlődéséhez szükséges: feltétel nélküli szeretet, 
biztonság, feltétel elfogadás. különösen iskolakezdés idején nagyon fon-
tos, hogy a gyermek érezze, feltétel nélkül számíthat szüleire minden-
ben! Másik oldal: Nagyon sok gyermek szenved attól, hogy a szülők a 

másik testvérhez hasonlítják a gyermek 
teljesítményét. Rengeteg kliensem rekedt 
meg az önbecsülés, önbizalom fejlődésé-
nek egy korábbi szintjén, mert a szülők 
kimondva, kimondatlanul a testvéréhez 

hasonlították. Így ő azt érezte, hogy nem 
elég jó, nem tud megfelelni az elvárásoknak, 

és nem szeretik annyira, mint a testvérét, mert 
nem tanul olyan jól.

Iskolakezdés – most megy elsőbe a gyermekem
Ez egy hatalmas lépés és változás a gyermek életében. Az addigi gond-
talan, felhőtlen, követelményektől mentes, a csak játékos életet felváltja 
a tanulás, hogy negyvenöt percen keresztül nyugodtan kell egy helyben 
ülni, hogy már értékelik a teljesítményét. Ez nagy nyomást helyez a 
gyermekre. Gondolj csak bele: amikor te új munkahelyre mentél az 
első nap, mit éreztél, mi zajlott benned? Ugye, neked sem volt könnyű? 
Pedig te már felnőtt vagy, sok tapasztalattal, tudással a hátad mögött, és 
mégis megvisel. Képzeld el a kisgyermeket, aki még ezekkel a tapaszta-
latokkal nem rendelkezik!

Ne riogassuk a gyermeket az iskolakezdés “borzalmaival”
Mire gondolok? Fegyelmezés gyanánt gyakran hallani szülőktől: “Majd 
az iskola megnevel!” “Az iskolában nem csinálhatod ezt!” “Legalább 
rendre, fegyelemre tanítanak!” Elég szorongást okoz a gyermekben az, 
hogy iskolakezdés vár rá. Különösen akkor, ha nem érzi magát még elég 
felkészültnek, elég jónak arra, hogy iskolába menjen. Nagyon fontos, 
hogy kérdezgessük őt az élményeiről, arról, miként éli meg az iskola-
kezdést. Persze, ez a későbbiekben is legyen bevett gyakorlat. Kérdezzük 
meg, talált-e már magának barátot, milyen a tanító néni, milyen szabá-
lyok vannak az órákon, illetve az órákon kívül. Fordítsunk figyelmet arra, 
hogyan érzi magát az iskolában.

Megcsinálom helyetted, így gyorsabb
Bepakolod a táskáját? Vagy reggel jut eszébe, hogy nem írt meg egy lec-
két? Gyorsan segítesz neki megírni? Szerinted ezzel segíted, vagy épp 
ellenkezőleg? Úgy gondolom, a gyermeknek is meg kell tanulnia, hogy 
a cselekedetei következményekkel járnak. Vagyis, ha csak részlegesen 
rakta el a felszerelését, és valami hiányzik neki az iskolában, kapjon érte 
“büntetést”. Így tanulja meg a felelősséget, azt, hogy alaposan nézze át a 
táskáját, készüljön fel a másnapra. Másrészről: ha te csinálod meg helyet-
te, akkor azt az üzenetet küldöd neki, hogy ő erre nem képes, nem tudja 
megtenni. Bízd rá, de biztosítsd őt arról, hogy ha segítségre van szüksége, 
te ott vagy. Bíznia kell benned és bíznia kell magában!

forrás: http://kellergyongyi.hu/iskolakezdes-5-hasznos-tanacs-szuloknek/
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ESÉLYEGYENLŐSÉGI NAPOK

A Mozgáskorlátozottak Dél-Bács-Kiskun Megyei Egyesülete 2016. 
június 18-án tartotta az Esélyegyenlőségi Napot Érsekcsanádon a Sza-
badidő Parkban. A megjelentek száma kb. 500 fő volt.

Ezen a rendezvényen 52 fővel mi is részt vettünk a dávodi csoporttal.
Az Egyesület fennállásának 25. évfordulója alkalmából Szakáll István 
elnökünk köszöntette a megjelent „sorstársakat” és a vendégeinket. 
Visszaemlékezett arra is, hogy a Bajai Csoport 35 éve alakult. Ismer-
tette a 2016-os évben bekövetkezett változásokat, melyek közvetlenül 
érintik a mozgáskorlátozottak életét. Az ünnepi műsort Gyarmati An-
talné az egyesület titkára szervezte és irányította. Dávodról Hirtenberg 
János Sándor polgármester úr is megtisztelt bennünket a délelőtti
látogatásával.

Tíz órakor kezdődött a hagyományos „Ki mit tud?” Kultúrműsor, 
amely igen „színes” és tartalmas volt, így pl. kutyás-bemutató, kere-
kes székesek műsora, énekesek fellépése és iskolás csoportok művé-
szi tánca, akik modern táncokkal szórakoztattak bennünket. Dávodról 
Benda Anna lépett fel egy színvonalasan összeállított „dalcsokorral”. 
A csoportunkkal utazott néhány unoka. Közülük, két „kislányunk” 
Fruzsi és Katica is fellépett egy külön számmal, páros talajtorna be-
mutatásával, melyet egy nagy tapssal és egy-egy emléklappal jutal-
maztak.

A délelőtt folyamán egészségügyi felméréseket végeztek a mozgás-
korlátozottak tagjainkkal. Csoportunkból sokan igénybe is vették ezt 
a lehetőséget. A műsor közben a szakácsok megfőzték a finom ebédet 
(több bográcsban), melyet délután egy órakor az ügyes pincérek szol-
gálták fel a vendégeknek. Csoportunkból többen finom sütemények-
kel kínáltak meg bennünket.

A kellemesen eltöltött szombati napon délután 4 órakor indultunk ha-
zafelé a „Különjáratú” autóbuszunkkal.

Milánkovics Benedekné
gazdasági vezető

MEGHÍVÓ !

István György Tiszteletére rendezett Emlékversenyre!
A dávodi „Petőfi” Sporthorgász Egyesület 2016. augusztus 27-én 
horgászversenyt szervez.

A verseny helyszíne: Klágya I. (az egyesület saját vize)
Program:                                                          
- 06:00 óráig gyülekezés                                                
- 06:10 a helyek kisorsolása                   
- 07:30 verseny kezdete
- 10:30 verseny vége
- 11:00 mérlegelés
- 12:30 eredményhirdetés a Művelődési Házban, 
 majd közvetlen utána ebéd

A VERSENYEN KÉT HORGÁSZBOTTAL LEHET HORGÁSZNI!

Nevezési díjak:
Felnőtt: 3.000,- Ft,  Női: 3.000,- Ft,  Ifjúsági: 3.000,- Ft
Gyermek: 1000,- Ft

Mind a négy kategóriában az első három helyezett jutalmazva 
lesz. Ha valaki vendéget hoz ebédre, 3.000,- Ft-ot kell befizetnie.  
A nevezési díj magába foglalja az ebéd árát is. Az ebéd a dávodi  
Művelődési Ház nagytermében lesz. Nevezni lehet 2016. augusztus 
24-ig, István Györgyné Gazdaságvezetőnél, (Tel. 06/30 331-7617) 
naponta 8-18 óráig, Hirtenberg Jánosné Kossuth utcai Horgászboltjá-
ban, (Tel.: +36-20-803-1316) a nevezési díj befizetésével.

Mindenkit szeretettel várunk! 
A helyszínen büfé fog működni. Etetőanyagokat, csalikat mindenki 
hozzon magával.

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

 
Tisztelettel: Vezetőség
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KÖZTERÜLET HASZNÁLAT

Felhívjuk a figyelmet az ingatlanok és közterületek 
tisztántartására vonatkozó 1/1986.(II.21.) ÉVM-EüM 
együttes rendelet szabályaira, mely szerint:
„Ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik, a tulajdo-
nos köteles gondoskodni
a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 
 egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mel- 
 lett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület);
b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtár- 
 gyai, továbbá;
c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épüle- 
 tek gyalogos megközelítésére és körüljárására szol- 
 gáló terület tisztántartásáról, a csapadékvíz zavar- 
 talan lefolyását akadályozó anyagok és más hulla- 
 dékok eltávolításáról.”

Figyelem felhívás!
Az elmúlt időszakban több bejelentés érkezett, hogy a játszótereink és 
a nemrégiben átadott műfűves pálya területén rongálások történnek.
Kérjük, a szülők hívják fel gyermekeik figyelmét a helyes 
viselkedésre! Minden rongálás rendőrségi feljelentést, és kártérítési 
kötelezettséget von maga után az elkövetővel szemben!
Szeretnénk megkérni mindenkit, akik játszótereinket a műfüves-,  
illetve füves pályát használják, tartsák be az alábbi előírásokat!

MŰFÜVES PÁLYA
használati szabályzat

1. A műfüves pályára kizárólag tiszta, ott a helyszínen cserélt, műfűre 
  alkalmas cipőben (műfüves pályacípő, terem- vagy tornacipő) 
 lehet rámenni. Tilos a stoplis cipő használata!
2. A pálya egész területén a dohányzás, szeszes ital fogyasztása nem 
 engedélyezett.
3. Tilos a pálya területén enni, inni, rágógumizni, azt eldobni.
4. Tilos a pálya területére üveget bevinni.
5. Tilos a pályára bármilyen hegyes, éles vagy súlyos tárgyat bevinni.
6. Tilos a pálya területére kutyát, vagy más állatot bevinni.
7. A pálya területére bemenni csak a kijelölt helyen szabad.
8. A pálya éjszaka nem használható a környezet nyugalma, és esetleges 
 rongálás elkerülése érdekében.
9. A pályán az esetleges rongálásokért anyagi felelősséggel tartozik a 
 pálya használója.
10. Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályát mindenki csak saját felelős- 
 ségre használhatja közerkölcsöt nem sértő módon.
11. Aki nem tartja be a pálya használati rendjét, az a pálya területéről 
 kitiltható.

Dávod Önkormányzat

SZABÁLYZAT
A játszótér használatának rendje

1. A játszótér tulajdonosa és üzemeltetője Dávod község Önkormányzata 
 (6524 Dávod, Dózsa György utca 61.; Tel.: 06-79/481-088

2. Az európai szintű játszótér (1543/11 hrsz) a 14 éves korosztályig 
 kínál szórakozási és felüdülési lehetőségeket. A játékokon kívül a 
 gondozott környezetben sok növényfajta él együtt.

3. A parkosított területek, játszó- és pihenőhelyek megóvása minden 
 természetes és jogi személy kötelessége.

4. A parkterület közhasználatú zöldterületeit és azon sétaútjait és fel- 
 szereléseit csak rendeltetésüknek megfelelő célra és módon, álla- 
 guk sérelme nélkül lehet használni. A használat ingyenes.

5. A játszótéren a játszóeszközöket rendeltetésszerűen, az állapot 
 megőrzését szolgáló módon kell használni.

6. A játszóteret 14 éven aluli gyermekek használhatják, 10 év alattiak 
 csak felnőtt kíséretében, és annak felelősségével vehetik igénybe. 
 Iskolai vagy óvodai használatnál a kísérő pedagógus felel a  
 használat  rendjéért, a baleset megelőzéséért. A játszótér használói  
 és felnőtt kísérői felelősek a játszóeszközök rendeltetésszerű és bal- 
 esetmentes használatáért, a játszótér állapotának megőrzéséért.

7. A parkban, és a játszótéren tilos minden olyan magatartás, amely  
 mások nyugalmát zavarja.

8. Tiltva van a növényzet, építmények- és tartozékaik, felszerelt 
 tárgyak rongálása.

9. Tilos a virágok és egyéb növények szedése, fák és bokrok en- 
 gedély nélküli kivágása, fák törzseinek hirdetések céljára történő 
 használata, fák törzsére való írás, vésés, tűzrakás.

10. Tilos a játszótéren az alkoholfogyasztás, a dohányzás, valamint a 
 szemetelés.

11. A játszótér használói a kerékpárjukat az erre a célre alkalmas ke- 
 rékpártárolóban helyezhetik el. A játszótér egyéb területén jármű  
 használata tilos.

12. A játszótér egész területén nem megengedett az állatok bevitele  
 és sétáltatása.

13. Munkavégzés céljából a játszótéren a fenntartás céljára szolgáló  
 munkagépek működhetnek (pl. fűnyíró).

Dávod Önkormányzat


