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Jöjj el, Tavasz! Hozz meleget! 
Hozz el minden szeretetet! 

Hozz napsütést, enyhe szellőt, 
Virágokat, bárányfelhőt! 

Hozzál vidám madárfüttyöt, 
Csemegének sok gyümölcsöt!
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A hitvallásnak az a cikkelye, hogy „harmadnapra feltámadott az Írások 
szerint,” – a legnagyobb bizonyítékra hivatkozik, mégpedig az újszö-
vetségi szent iratokra, amelyeket a vértanú apostolok igehirdetése nyo-
mán jegyeztek le.

Amit Jézus Krisztus feltámadásáról tudunk, és amelyből a mi feltámadá-
sunkra is következtetünk, legteljesebben a Szentírásból ismerhetjük meg.

A húsvéti misztérium véglegesen összekapcsolta a halált és a föltáma-
dást, amit mi keresztények Jézus szenvedésére a föltámadás fényében 
gondolunk, és a feltámadást úgy ünnepeljük, hogy szemünk előtt van 
Jézus halála.

Martin Heidegger, a német filozófus érdeméül szoktak felhozni, hogy 
senki sem mert úgy szembesülni a halálra szánt léttel, mint Ő, ugyanis 
a többi filozófia és világnézet, vagy figyelmen kívül hagyja a halál ér-
telmetlenségét, vagy azt átugorva a túlvilág vigaszát keresi. Jézus nem 
filozófiailag, hanem egzisztenciálisan találkozott a halál mélységeivel.

Mel Gibson „A passió” című filmje sokkoló módon mutatja be Jézus 
megkínzását és halálát, de azt már csak sejthetjük, hogy mit élt át Jézus, 
amikor a kereszten a 21. zsoltárt imádkozta, és azzal teljesen azonosult: 
„Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?” – arról tanúskodik, hogy 
átlépte végső magányának kapuját, és szenvedése révén elmerült az el-
hagyatottságunk sötétségébe. Több mai teológus szerint az 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: „Jé-
zus szembenéz a halállal, úgy ahogy ő tud nézni, nem passzíve, hanem 
patetíve, a diadal pátoszával, a halál – mondja – megtörték, meghaltam, 
hogy az élet feltámadjon.”

A halál bekövetkeztekor Jézus elhagyott és megvetett volt. De a feltá-
madás után igazolódott, amit önmagáról hirdetett: megölik, de harmad-
napra feltámad. 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 Jézus föltámadása oka és mintája lett a mi feltámadásunknak, amely 
nélkül értelmetlen hitünk és keresztény létünk.

Az apostoli igehirdetés arról szóló örömhír, hogy az örök élet valamilyen 
formában már most elkezdődik, s a föltámadás több fokozatban megy 
végbe. Az egyház a krisztusi életbe olt be a keresztséggel, amely eltörli a 
bűneinket és a keresztény hit által más lesz az életszemléletünk, tetteink, 
gyászunk. Mindenre rávetül a feltámadás fénye. 
Egyszer egy temetésről hoztak haza, és megkérdezte a hozzátartozó: 
„Plébános úr, hogy lehet ezt a munkát megszokni? Mármint a temetést?”

És akkor valami olyasmit válaszoltam, hogy aránylag könnyen. Ugyan-
is – halál fájdalmas voltát tagadni dőreség lenne – én a saját rokonaim 

temetését nem is vállalom, arra van másik pap, másrészt mi kereszté-
nyek a halára nem úgy tekintünk mint a világ, hogy kész – vége – nincs 
tovább! Azzal az emberrel többé nem találkozunk. Dehogynem! Föl fog 
támadni ő is, akár akarja, akár nem. Egyébként igaza lenne annak a sír-
ásónak, aki azt mondta, meg is esküdött rá: „Plébános úr ezt a munkát 
józanul nem lehet csinálni!”

Azt írta Szent Pál apostol az efezusiaknak, akik még itt a földön éltek : 
„A végtelenül irgalmas Isten Krisztussal életre keltett minket, bűneink 
miatt halottakat. Feltámasztott minket és Krisztus Jézusban a mennye-
iek közé ültetett.”

Emberi esendőségünk miatt csak a földi történés végére gondolunk, de 
azt valljuk, hogy a Krisztussal való kapcsolatot a halál nem töri meg. 
Valljuk feltámadását és elmélkedünk szeretetéről, ami bizonyítottan Jé-
zus szenvedésében és halálában lett teljessé. Ezért még a keresztút járás 
is a föltámadásba vetett hitet 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 mikor 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 föltámadását.

Az elhaló búzaszem dialektikáját Jézus maga élte meg a teljes elve-
szettség nagypéntekje után a feltámadásban, az Atya örömében meg-
találta az életet.

Templomainkban nagyszombat estéjén, a meggyújtott húsvéti gyertya 
is beszédesen fejezi ki ezt a misztériumot. Rajta van Jézus öt szent se-
bének jele és a Jelenések könyvéből vett diadalmas meghatározás, hogy 
ő az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég, vagyis Isten győzedelmes Fia. 
Ahogy a gyertya csonkig ég, miközben melegít és világít, úgy Jézus is 
utolsó leheletéig hűséges volt az Atyához, miközben tanúságot tett a 
szeretetről, tanításával világított és föltámadásával meggyújtotta a túl-
parti 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 föltámadásával a kinyilatkoztatott 
örömhírt: „harmadnapra föltámadott az Írások szerint.”

Nagyon boldog és békés húsvétot, kegyelem teljes ünnepeket kívánok 
minden kedves dávodi lakosnak!

Kamen Ferenc
                    plébános

HúsvÉt 2017.
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A HúsvÉt tÖRtÉNete

A húsvéti ünnep neve különböző 
nyelveken más és más. Közös ere-
dete azonban, a húsvét héber neve, 
a pészah. A szó kikerülést, elkerü-
lést jelent. Eredetileg a keresztény 
és a zsidó ünnep egybe is esett.  
A níceai zsinat i. sz. 325-ben sza-
bályozta a keresztény ünnepek 
rendjét, ekkor vált el a két ün-
nep ideje. A húsvét angol neve: 
passover, átrepülést jelent. Gya-
korta használják az Easter elne-
vezést, mely a német Oster szóval 
együtt keresendő. Őse egy germán istennő, Ostara az alvilág úrnője, 
ünnepe a tavaszi napéjegyenlőség idején volt. Lehet, hogy neve az East, 
a kelet szóból származik, s a napfelkeltére utal. A szó a magyarban nem 
található meg, de Csíkményságon a húsvéti körmenet neve: kikerülés, 
más vidékeken a feltámadáshoz kapcsolódik. A magyar szó: húsvét, az 
azt megelőző időszak, a negyvennapos böjt lezárulását jelzi.
 
A húsvét egybeesik a tavaszi napéjegyenlőség idején tartott termékeny-
ségi ünnepekkel, melynek elemei a feltámadás, az újjászületés. Húsvét 
napja az 1582-ből származó egyházi szabályzat szerint a tavaszi hold-
tölte utáni első vasárnapra esik: március 22 és április 25-e közé. (Ezt 
mondja ki a niceai zsinat határozata is i. sz. 325-ben.)
 
Mint már említettük, a húsvét kialakulásában fontos szerepet játszik a 
zsidó húsvét, a pészah. E vallás tanítása szerint e napon ünneplik a zsidók 
az egyiptomi rabságból való menekülésüket. Az Ótestamentum szerint a 
halál angyala lecsapott az egyiptomiakra, a zsidók kapuja azonban egy 
frissen leölt bárány vérével volt bekenve, így az ő házukat „elkerülte”.
 
Az Egyiptomból való kivonulás történetét írja le a Hagada. A keresztény egy-
ház szertartásaiban a hosszú ünnepi időszak átfogja a kora tavasz és a nyár 
elejei hónapokat. Az előkészületi idő a nagyböjt, amely Jézus negyvennapos 
sivatagi böjtjének emlékére, önmegtartóztatására tanít. Ezt nagyobb, kisebb 
ünnepek követik s a húsvéti ünnepkör a pünkösddel zárul. A ciklus a karácso-
nyi ünnepi szakasz párja, de jóval régebbi annál. Latin neve: Septuagesima 
– hetvened, mert hetven napig tart, húsvéti időnek is nevezik.
 
Húsvétkor ünnepli a kereszténység Jézus Krisztus feltámadását.  
A húsvét a legrégibb keresztény ünnep és egyúttal a legjelentősebb is 
az egyházi év ünnepeinek sorában. A húsvét ünnepét megelőző vasár-
nap, virágvasárnapon arról emlékezik meg az egyház, hogy Krisztus 
pálmaágakat lengető tömeg éljenzése közepette vonult be szamárháton 
Jeruzsálembe. A nagycsütörtök (zöldcsütörtök) Krisztusnak az Olajfák-
hegyén történt elfogatását idézi emlékezetünkbe. Nagypéntek Krisztus 
Pilátus általi halálra ítélésének, megostorozásának és kereszthalálának 
a napja. Nagyszombat este körmenetekkel emlékezik meg a keresztény 
világ arról, hogy Jézus – amint azt előre megmondta – harmadnap, azaz 
húsvétvasárnap hajnalán feltámadt halottaiból.

forrás: http://husvet.hu/husvet-uennepe/articles/a-husvet-toertenete.html

NYusZi A lAKásbAN
Jó, ha tudjuk: a kedves húsvéti állatka nagyon sok fejfájást okozhat az 
embernek, ha a kelleténél tovább marad a lakásban. Akinek tehát nem 

engedik meg a körülményei, hogy örökbe fogadja a nyuszit, gondos-
kodjon róla, hogy legyen kinek továbbajándékozni az ünnep után. Le-
hetőleg ne az erdő szélen hagyjuk magára: az alig pár hetes, önellá-
táshoz nem szokott kisnyulak így halálra vannak ítélve. Inkább olyan 
helyre adjuk, ahol biztosak lehetünk benne, hogy gondozzák az állatot.   
Ha mégis úgy döntünk, hogy belevágunk a nyúltartásba, legjobb, ha szabad ég 
alatt tartjuk, és elkülönítünk neki egy sarkot a kertben. Kis zugában gond nélkül 
elvan, de vigyázni kell, hogy ne egyen túl sok füvet, mert attól felfúvódik. A 
tenyésztőknek kifejlesztett nyúltáp tökéletesen megteszi, esetleg színesíthetjük 
étrendjét répával, karalábé- vagy káposztalevelekkel, kukoricadarával. 

Friss vizet naponta igényel, és fontos, hogy legyen valami fedett kuckója 
is, ahol el tud rejtőzni a tűző nap vagy az eső elől. Természetesen a gaz-
dira várnak olyan kellemetlen feladatok is, mint az ól tisztán tartása: a 
nyulak szapora emésztése bizony bőven gondoskodik takarítanivalóról.  
Ha annyira szívünkhöz nőtt a nyuszi, hogy a lakásba is be akarjuk 
ereszteni, legjobb, ha előtte állatorvos is megvizsgálja, hogy nem hor-
doz-e betegségeket.

forrás: http://husvet.hu/nyuszi-a-lakasban.html

HúsvÉti MeNü AjáNlAt

Előétel

táRKoNYos „HúsvÉti” fejtett bAbleves 
– sonkalével, pirított sonkával, házi kovászos kenyérrel

Hozzávalók:
• 30 dkg-os darab nyers, füstölt sonka
• 1 babérlevél
• 1 fej vöröshagyma
• 3 gerezd fokhagyma
• 10 szem feketebors
• 1,5 liter víz
• 50 dkg fejtett bab
• 2 gerezd fokhagyma
• 1 babérlevél
• 1,2 sonkalé (amennyit a sonka főzéséből nyertünk)
• 2 dl zsíros tejföl
• ½ teáskanál morzsolt tárkony

A sonkát az első részben megadott hozzávalókkal fél órán át főztem 
kuktában. A fél óra a túlnyomás, kialakulásától értendő. A borsot a fok-
hagymával teatojásba tettem. Amikor megszűnt a túlnyomás kinyitot-
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tam a kuktát, kivettem a teatojást és a vöröshagymát. Hozzáadtam a 
babot, a fokhagymát és a babérlevelet és újra lezártam a kuktát és újra 
felfőztem a levest. Amikor a túlnyomás kialakult, akkor elzártam a hőt 
a kerámialapon, és még 5 percig hagytam a kuktát rajta. 
Ha gáztűzhelyünk van, akkor a túlnyomás kialakulásától számítva még 
2-3 percig ne zárjuk el a gázt.

Megvártam, míg a túlnyomás megszűnik és kinyitottam a kuktát.  
A sonkát lapáttal kiemeltem, tálba tettem, fóliával letakartam, hogy ne 
száradjon ki, hadd pihenjen, amíg a levest befejezem. 
Kimertem 3-4 merőkanál levest egy keverőtálba úgy, hogy az egész 
fokhagymák is belekerüljenek. A kimert levest bot mixerrel alaposan 
turmixoltam. A turmixolt levest apránként elkevertem a tejföllel és ala-
posan elkevertem.

A fazékban maradt leveshez adtam a morzsolt tárkonyt, majd a haba-
rást. Felforraltam, majd közepes hőn rotyogtattam még néhány percig, 
hogy összeálljon a leves.

Amikor kész a leves szeretem pihentetni kicsit. Másnap a legfinomabb, 
de aznap, langyosról újramelegítve is rendben van már. Frissen főve még 
kicsit „fiatal” mind az íze, mind az állaga. Ilyenkor lehet például elsózni, 
ha nem várjuk meg, míg az ízek és a lisztmentes habarás „kiteljesedik”.

Amikor a sonkadarabom kihűlt a fólia alatt, akkor egy kevés libazsíron 
mindkét oldalán körbepirítottam. A leves újramelegítettem és a sonka-
darabból vágott sonkakockákkal feltálaltam. A békebeli kovászos ke-
nyeremmel koronáztam meg az ebédet.

forrás: http://nemvagyokmesterszakacs.blogspot.hu/

Főétel

sZAloNNás-lilAHAgYMás KáposZtAágYoN Ropogós-
ra sült, pácolt sErtésoldalas

A lucskos káposztához, a tárkonyos-selymes malacragu leveshez és eh-
hez az ételhez egyszerre vásároltam be. Az egész malaclapockából egy 
jó félkilós színhús darab ment a ragulevesbe, a bőrös részek (persze bő-
ven színhús is) a lucskos káposztába. Két nagy fej káposztát vettem, egy 
édeset és egy savanyút. Az édes káposzta egy az egyben ment a lucskos 
káposztába a savanyú káposztából pedig csak egy kevés, úgy 30 dkg. 
Körülbelül egy kilónyi savanyú káposztám maradt, olyan 50 mm 
-1 cm széles csíkokra vágtam. Ritkán veszek gyalult káposztát, sokkal 
inkább kedvelem fejben megvásárolni és én vágom fel olyanra, ami-
lyenre szeretném. Jól előkészíthető, aránylag kevés törődést igénylő, 
olcsó étel ez, és szerintem rettentően finom.

Előző nap már befűszereztem a szép, 1,5 kg-os darab oldalast. Bedör-
zsöltem durva szemű fokhagyma granulátummal (lehet természetesen 

friss fokhagyma is átnyomva, de én szeretem a granulátumot, mert nem 
ég meg, amikor a húst felpirítom) frissen őrölt szárított gyömbérrel és 
durvára őrölt színes borssal.

Másnap készítettem egy egyszerű pácot, 1 evőkanál mézből, két evő-
kanál olvasztott libazsírból, egy evőkanál finom tengeri sóból, amibe 
két apró, szárított erős paprikát morzsoltam el a magjai nélkül. Ezzel a 
páccal csak fél órával sütés előtt kentem be a húst.

10 dkg kisujjnyi csíkokra vágott kolozsvári szalonnát és két fej lila-
hagymát libazsíron közepesen megsütöttem, és hozzáadtam az 1 kg 
szélesebb csíkokra vágott, kicsit kiáztatott savanyú káposztát. Borssal 
fűszereztem. Néhány percig együtt sütöttem, majd cseréptálba tettem.

Az oldalast 200 C0 fokra előmelegített sütőben mindkét oldalán 15-20 
percig felpirítottam, majd a káposzta ágyra fektettem és lefedve, 160 fo-
kon körülbelül 1,5 órán át pároltam, amíg a káposzta és az oldalas is meg-
felelően megpuhult. Ezt követően már csak a felszínén pirítottam meg 
az oldalas, újra 200 fokra emelve a hőt a sütőben. Kivettem a cseréptálat 
a sütőből és lefedve pihentettem, amíg a másik köretet is elkészítettem.

Míg párolódott a cserépben az étel, addig hámozott krumplit 4-6 felé 
vágva, fóliába csomagolva megsütöttem a sütő aljában, úgy 40-50 perc 
alatt. Kicsomagoltam, sóztam, borsoztam, megszórtam morzsolt ka-
kukkfűvel, egyenként baconba csomagoltam és 180 fokon megpirítot-
tam. Az oldalast, a hagymás-szalonnás káposztát és a baconos krumplit 
együtt tálaltam.

forrás: http://nemvagyokmesterszakacs.blogspot.hu/

desszert

sárgarépatorta FEhér csokoládés narancs-
KRÉMMel

Hozzávalók 22 cm átmérőjű formához:
- tésztához
• 30 dkg sárgarépa 
• 5 tojás 
• 15 dkg barna cukor 
• 10 dkg liszt 
• 20 dkg darált dió 
• 1 narancs reszelt héja
- a krémhez
• 15 dkg fehér csokoládé 
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• 1 dl habtejszín 
• 1 dl szűrt narancslé (kb. 2-3 narancs leve) 
• 10-15 dkg cukor
• 1 dl felvert tojás (kb. 2-3 tojás) 
• 6,5 dkg vaj 
• 2 narancs reszelt héja
- a díszítéshez:
• 8-10 dkg étcsokoládé 
• 2 dkg vaj vagy 1 evőkanál olaj

A sárgarépát meghámozzuk, lereszeljük. A tojások sárgáját elkeverjük 
a cukorral, a sárgarépával, a dióval, a reszelt narancshéjjal és a liszttel. 
A tojásfehérjét habbá verjük, és a sárgarépás masszába forgatjuk. Vajjal 
kikent, liszttel beszórt formába öntjük, és 180 fokon 50-60 percig sütjük. 
(Tűpróba!) 10 percig pihentetjük, majd a formából kivéve hagyjuk kihűlni. 
A narancsok reszelt héját, a narancslevet, a cukrot, a vajat vízgőz fölött 
addig kevergetjük, amíg a vaj fel nem olvad, és egynemű krémet nem 
kapunk. A tűzről levéve hozzászűrjük a felvert tojást, visszatéve, kever-
getve sűrűre főzzük. A fehér csokoládét a tejszínnel – szintén vízgőz fö-
lött – felolvasztjuk, ezután hagyjuk félig kihűlni. A narancsos krémhez 
dolgozzuk, majd az egészet tovább hűtjük, hogy ne legyen túl folyós. 
A kihűlt tortalapot kettévágjuk, megtöltjük a krém felével, majd a tortát 
körbevonjuk a maradékkal. Legalább 1 órát hűtjük, végül vízgőz fölött 
felolvasztjuk az étcsokoládét kevés vajjal, és tetszés szerint díszítjük 
vele a tortát.

forrás:http://kifoztuk.hu/receptek/desszertek-edes-es-sos-aprosutemenyek-

sorkorcsolyak/item/sargarepatorta-feher-csokolades-narancskremmel

Az ünnep maga nagyon ősi gyökerekre nyúlik vissza. Mégis az aján-
dékárusoknak köszönhetjük, hogy elterjedt a világon.

Az ókori Görögországban már ünne-
pelték Rheát, az istenek anyját. Ehhez 
fűződik az első olyan alkalom, ami-
kor az anyaságról megemlékeztek. 
Angliában, 1600-as években, a hús-
vétot követő 4. vasárnap ünnepelték 
Máriát, Jézus anyját és ezzel együtt 
az édesanyákat is. Akik távol dolgoz-
tak, szabadnapot kaptak, hogy haza-
látogathassanak édesanyjukhoz.

Az Egyesült Államokban először 1872-ben ünnepelték meg Bostonban 
az anyák napját. 1907-ben a philadelphiai Anna M. Jarvis próbálta az 
anyák napját nemzeti ünneppé nyilváníttatni. Az ünnepet május második 
vasárnapjára tűzte ki, elhunyt édesanyja emlékére. Először Woodrow 
Wilson amerikai elnök mondta ki, hogy hivatalos ünnep ez a nap. 
Akkor terjedt leginkább el az ünnep, amikor a virágkereskedők, cukor-
ka és ajándékkészítők meglátták benne a fantáziát. Hisz a Valentin nap 
esetében is milyen jól működik ez a fajta „reklámozás”.

Annát tartják mai napig az anyák napja anyjának. Pedig a történet ennél 
sokkal érdekesebb. Amikor Jarvisban tudatosult, hogy az általa indított 
Anyák Fesztiválja mennyire elüzletesedik, minden eszközzel megpró-
bálta ezt megakadályozni. Tüntetést rendezett, tiltakozott, még azt is ki-
jelentette, hogy megbánta, hogy elindította a kezdeményezést. 85 éves 

korában, egyedül halt meg, anélkül, hogy valaha is megtapasztalhatta 
volna az anyaság érzését. Az egész életét az Anyák napjára áldozta.

Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az 
első ünnepet, a májusi Mária-tisztelet hagyományaival összekapcsolva. 
1928-ban már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek 
közé az Anyák napját. 

Az ünnepet mai napig különböző idő-
pontokban tartják világszerte. Főleg a 
májusi hónapoz igazodva, de ez sem 
feltétlenül igaz mindenhol. Ami biz-
tos, hogy az arab világtól, a Távol-Ke-
letig, Amerikától Európáig mindenhol 
megünneplik valamilyen formában az 
édesanyákat. Gyakran kapcsolódik a 
helyi mondakörhöz, vallásokhoz. Van 
ahol a Jézushoz és a hozzá kapcsolódó 
Húsvéthoz kötik. Máshol viszont a ta-
vaszi ünnepsorozat része.

forrás: http://www.okosanyu.hu/Nappali/Anyak_napja_a_nagyvilagbol

pünkösd a húsvétot követő ötvenedik nap, mozgó ünnep, neve a 
görög pentekosztész ‘ötvenedik’ szóból ered. Eredetileg a zsidó 
nép ünnepe, előbb a befejezett aratást, később pedig a sínai-
hegyi törvényhozást (ekkor kapta Mózes Istentől a törvényeket 
kőtáblákon) ünnepelték a pészah szombatját követő ötvenedik 
napon sabouthkor.

A keresztény egyházi ünnep története a következő: Krisztus menny-
bemenetele után, az ötvenedik napon az apostolok összegyűltek, 
majd hatalmas zúgás, szélvihar támadt, s a szentlélek lángnyelvek 
alakjában leszállt a tanítványokra.

Ekkor Péter prédikálni kezdett, beszédére sokan figyeltek, követték, 
megalakultak az első keresztény gyülekezetek. A katolikus pünkös-
di ünnep tárgya a húsvéti misztérium beteljesedése: a Szentlélek 
eljövetele, ajándékainak kiáradása, az új törvény és az Egyház szü-
letésnapja. 1956-ig vigíliája, 1969-ig oktávája is volt, a húsvéti idő 
a pünkösdöt követő szombattal ért véget. 1969-től pünkösd hétfője 
már az évközi időhöz tartozik. A pünkösdhétfő Magyarországon 
munkaszüneti nap. 

Bár pünkösdöt ünnepként csak a II. században említik ókori keresz-
tény írók (Tertullianus, Órigenész), ünneplése egyidős az egyházzal, 
tehát az apostolok idejéből való. A bérmálás szentségét hagyomá-

ANYáK NApjA 
A NAgYvilágból

püNKÖsD 
– eReDet És NÉpsZoKásoK
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nyosan pünkösd ünnepétől kezdve szokás kiszolgáltatni a római ka-
tolikus egyházban. Az ünnepről május hónapot pünkösd havának is 
nevezik.

népszokások
A magyar kultúrában több szokás kötődik a pünkösdhöz. Több ele-
mük a kereszténység előtti időkre nyúlik vissza. Visszavezethető a 
római floráliákra, melyek olyan tavaszt köszöntő ünnepi alkalmak 
voltak, amikor Flora istennőt, a növényvilág és a virágok (tágabb ér-
telemben a termékenység) istennőjét köszöntötték. Az istennő görög 
nevén Khlóris, azaz Zöldellő, Viruló.

Májusfa
A magyar nyelvterület nagy részén hagyományosan a május elsejére 
virradó éjszaka állítottak májusfát. Másik jeles alkalma pünkösd volt. 
A május elsején állított fákat sokfelé pünkösdkor bontották le. A má-
jusfa, a zöld ág a természet megújhodásának a szimbóluma, és legtöbb 
esetben az udvarlási szándék bizonyítéka, szerelmi ajándék is.

A májusfát csoportba szerveződve állították a legények a lányoknak, 
akiknek ez nagy megtiszteltetés volt. Magas, sudár fák voltak erre 
alkalmasak, melyeket a kerítésoszlophoz rögzítettek éjjel vagy kora 
hajnalban. Általában színes szalagokkal, étellel-itallal is díszítették. 
Általában az udvarló legény vezetésével állították a fát, de egyes te-
rületeken a legények a rokon lányoknak is állítottak fát. Gyakran a 
közösségeknek is volt egy közös fája, aminek a kidöntését ünnepély, 
és táncmulatság kísérte.

pünkösdi király
A középkor óta ismert szokás, ekkor ügyességi versenyen (tuskócipe-
lés, karikába dobás) kiválasztották a megfelelő legényt, aki később a 
többieket vezethette, továbbá a pünkösdi király minden lakodalomba, 
mulatságra, ünnepségre hivatalos volt. A kocsmákban ingyen ihatott, 
a fogyasztását a közösség fizette ki később. Ez a tisztség egy hétig, de 
akár egy évig is tartott. Gyakran ez alkalomból avatták fel a legénye-
ket, akik ezentúl udvarolhattak, kocsmázhattak.

tavaszköszöntés
Már kora hajnalban az ablakokba, vagy a ház kerítés-lécei közé tűznek zöld 
ágakat, virágokat (bodzát, pünkösdirózsát, jázmint) azért, hogy nehogy be-
lecsapjon a házba a villám. Néhol a lányos házakra tettek ki zöld ágakat.

pünkösdi királynéjárás
Eredetileg 4 nagyobb lány (később több) körbevitt a faluban egy ötö-
diket. Ő volt a legkisebb, a legszebb. Énekeltek és jókívánságokat is-
mételgettek. Megálltak az udvarokon, majd a pünkösdi királyné feje 
fölé kendőt feszítettek ki, vagy letakarták őt fátyollal. Énekeltek, köz-
ben körbejárták a királynét, a végén pedig felemelték, s termékeny-
ségvarázsló mondókákat mondtak. Az énekek és a mondókák végén 
ajándékot kaptak. A Dunántúlon jellemző termékenységvarázslással 
összekötött szokás később adománygyűjtéssel párosult.

pünkösdölés
Ekkor pünkösdi király és királyné párost a kíséretével jelenítettek 
meg, de volt, ahol lakodalmi menetet menyasszonnyal és vőlegénnyel. 
Ez a szokás hasonló a pünkösdi királynéjáráshoz, de ez elsősorban 
adománygyűjtésre szolgált. A gyerekek, vagy fiatalok csapata énekel-
ve, táncolva végigjárta a falut, s adományt gyűjtött.

török basázás, borza király, rabjárás
Nyugat-Magyarország egyes vidékein voltak jellemzőek pünkösd-
kor. Egy kisfiút szalmával kitömött nadrágba öltöztettek társai, török 

basát utánozva. Házról házra kísérték, az udvarokon pedig pálcával 
ütötték, hogy ugráljon. Pénzt és tojást kaptak cserébe. A pünkösdi 
rabjárók szintén fiúk, akik a lábuknál összeláncolva mennek a lá-
nyokhoz körbe a faluban, azzal a kéréssel, hogy „Segéljék ezeket a 
szegény katonarabokat.” Persze, ők is ajándékokkal térnek haza. 
A borza járás során körbekísérnek a falun egy fiút, akin bodzából ké-
szített köpeny van. Házról házra járnak.

csíksomlyói búcsú
Az egyik legfontosabb magyar Mária-kegyhely Csíksomlyón talál-
ható. A csíksomlyói búcsú hagyománya a 15. századból maradt fenn 
az első írásos emlék, amely beszámol a pünkösdi zarándoklatról.  
A katolikus hívek pünkösdszombatra érkeztek meg a csíksomlyói 
kegytemplomhoz, majd mise után felvonultak a két Somlyó-hegy 
közé. A népszokás ma is élő hagyomány, a csíksomlyói búcsú a ma-
gyarság egyetemes találkozóhelyévé nőtte ki magát.

forrás: http://hevesihirportal.hu/2016/05/14/punkosd-eredet-es-nepszokasok/

Készítsünk magas ágyat, jó lesz! 

A magas ágy (ás) vagy kiemelt ágyás az utóbbi években egyre népsze-
rűbb, ami nem is csoda, hiszen egy sor jó tulajdonsága van:

– ha elég magasra építjük, nem kell hajolgatni kertészkedés közben;
– kis helyen is gazdag konyhakertünk lehet a tápdús talajnak köszön-
hetően;
– sokféle növényt termeszthetünk, kipróbálhatunk, amelyek kertünk-
ben egyébként nem élnének meg;
– ha jól választjuk meg a keretet, szép dísze lehet a kertnek;
– a magasság és a keret távol tarthatja a háziállatokat, de a csigákat is;
– melegigényes növények (pl. paprika, paradicsom) jóval korábban 
ültethetők bele, mint hagyományos zöldségágyba.  Kérdés persze, mit 
nevezünk magas ágyásnak? Mert ha egy kicsit beleássuk magunkat 
a témába, kiderül, hogy ide sorolják az egyszerű fakerettel elkerített 
parcellától kezdve az akár teraszon is tartható nagyobb ládán át egé-
szen a több rétegből – faágakból, gallyakból, papírból, fűnyesedékből, 
szalmából, konyhai szerves hulladékból, komposztból és kerti földből 
álló, akár 120 cm magas, néhol „lasagne-kertnek” is nevezett kiemelt 
ágyást, amellyel akár évekig nem kell foglalkozni, és úgyis csak terem 
és terem.

Bármelyiket is választjuk, az első lépés 
a megfelelő hely kiválasztása: a lényeg, 
hogy minél több nap érje. Az észak-déli 
tájolású kiemelt ágyás hasznosítja a leg-
optimálisabban a napsugarakat. A másik a 
méret: természetesen fontos, hogy minden 
része jól elérhető legyen, ezért a széles-
ségre a két karhossznyit szokták javasolni.  
A hosszát a rendelkezésre álló hely hatá-
rozza meg, a magasságot pedig a cél.

Az „igazi” magas ágyban nagy szerepe van az egymásra terített réte-
geknek, mert ezek természetes bomlása biztosítja a beültetett növé-
nyek egészséges fejlődését és a kertész nyugalmát. Az első lépés, hogy 
a kiszemelt területen kb. egy ásónyomnyi mélyen kiássuk a földet és 

Itt a tavasz,
KeRtÉsZKeDjüNK!
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az esetleges fűcsomókkal együtt 
félretesszük. Az ágyás aljára ér-
demes sűrű dróthálót vagy geo 
textíliát teríteni, hogy megelőz-
zük vagy visszaverjük az alulról 
érkező támadásokat (pl. rágcsá-
lók). A legalsó réteget felaprított 
ágak, gallyak alkotják, melyek 
biztosítják a megfelelő szellő-
zést. Erre rakjuk fejjel lefelé a 
kiásott fűcsomókat, ill. levágott 
füvet, szalmát, a kiásott földet, és 
jól döngöljük le. Így a következő 
rétegek nem tudnak leszivárogni.

A következő réteg nedves lombból álljon, amelybe komposzttrágyát és 
szalmát is keverhetünk. Ez a szint beindítja az alsóbb rétegek rothadá-
sát, és az így keletkező hő teszi lehetővé, hogy melegigényes növénye-
ket a szezonnál korábban is termeszthessünk.

A legfelső réteget érett komposzttal kevert föld 
alkotja (1:1), vagyis humuszban gazdag talaj. 
Ebben a rétegben a növények mindent meg-
kapnak, ami a fejlődésükhöz szükséges, így 
már az első évben bő termésre számíthatunk. 
Az ilyen emeltágyat akár hat évig is használ-
hatjuk, de három év után érdemes újabb öt cm 
vastag komposztréteget teríteni rá. 

A keret kiválasztásában a környezet, a kert stílusa és a pénztárcánk 
szabhat csak határt. Korábban már szóltunk a lehetséges keretekről. 
Lehet fa, kő, fém, vessző – kinek mi tetszik. Ha a keret nem annyira 
tetszetős, körbe lehet ültetni takaró növényekkel. Ha kellőképpen ke-
zelt fából készül, felesleges belül borítani, de a kényesebb felületeknél 
megfontolandó pl. tófólia alkalmazása.

forrás: http://kapanyel.reblog.hu/keszitsunk-magasagyat-jo-lesz

Talán furcsán hangzik a cím, de igaz a fiatal palántáknak, vagy az átte-
leltetett mediterrán dísznövényeknek is szüksége van edzésre.

Az edzés lényege, hogy a védett helyen előnevelt palántákat ne te-
gyük ki hirtelen tavasszal a kinti időjárásnak, mert így megviseli őket 
a környezetváltozás, helyette szépen fokozatosan eddzük őket. Tehát 

edzésnek nevezzük azt a folyamatot, amikor a lakásban, előtérben vagy 
üvegházban előnevelt palántákat, fokozatosan hozzászoktatjuk a kinti 
levegőhöz és napfényhez. Ha egy fiatal zöldség palántát a meleg 18-20 
fokos lakásból kiviszünk a 15-18 fokos levegőre, szinte pár nap alatt 
elpusztul. De ugyanígy az átteleltetett leandert, vagy hibiszkuszt sem 
szabad egyik napról a másikra kint hagyni a teraszon, szintén érdemes 
fokozatosan hozzászoktatni a kinti napfényhez és hőmérséklethez má-
jus végén.

Ugyanígy a kora tavasszal vásárolt palántákat is érdemes edzeni, le-
gyen szó muskátliról, vagy más kerti dísznövényről, hiszen a kertésze-
tekben is üvegházból vásárolunk. A biztonság kedvéért ezeket a növé-
nyeket, még 10-12 napig fokozatosan szoktassuk hozzá a kinti élethez. 
Az edzést április közepétől érdemes elkezdeni, de mint minden esetben 
itt is fontos az időjárás, ha pl. még áprilisban túl hideg van, elég ha 
májusban kezdjük el a növényeket edzeni.

Az első napokban csak pár órára vigyük ki a palántákat, de ekkor is 
csak egy naptól, és széltől védett területre. Ez lehet egy terasz, vagy 
más védett terület. A következő napokban már pár órával növelhetjük a 
szabadban töltött időt, és ezt folytassuk kb. két hétig. Végül a kiültetés 
előtti napokban már éjszakára is kint hagyhatjuk a növényeket, kivéve, 
ha még az éjszakai fagyok veszélye fent áll.

Amennyiben nincs arra lehetőségünk, hogy napokon keresztül otthon 
maradjunk erre az időszakra, készítsünk a növények számára valami-
lyen védőponyvát, amely napközben megvédi a palántákat. Erre a célra 
ideális lehet egy nagyobb ponyva, vagy egy fakeretre épített műanyag 
fóliasátor, vagy egy melegágy. De ebben az esetben is csak 11 óra után 
tegyük ki a növényeket és legkésőbb 17 óráig vigyük be őket a védett 
helyre. A növényeket nem csak a hidegtől, de az erős tavaszi napsütés-
től is védeni kell, így érdemes egy olyan fóliát vásárolni, amely kissé 
árnyékol is a növények számára.

Tavasszal márciustól érdemes a zöldség és egynyári, valamint fűszer-
növény magokat elvetni cserépbe, vagy balkonládába, majd helyezzük 
el őket a lakáson belül egy védett helyen, vagy egy üvegezett előtérben. 
Az így kikelt palántákat április végétől érdemes edzéssel hozzászok-
tatni a kinti körülményekhez, majd májustól már kiültethetjük őket a 
szabadba.

forrás: http://www.kertvarazsmagazin.hu/index.php/tavaszi-kert/1595-tartsunk-edzest-

tavasszal-a-noevenyeknek

Sajnos a szép tavaszi hagymás növények elnyílnak lassan, de mihez 
kezdjünk velük utána? Cikkünkből megtudhatja mi a teendő, hogy jö-
vőre is virágozzanak a hagymák. 

 A tavaszi hagymás virágokat, mint a tulipán, jácint, nárcisz, akár a kertben, 
de lakásban is tarthatjuk. Talán pont ön is kapott nőnapra ilyen virágot, vagy 
csak meglepte magát januárban egy cserép jácinttal. De ezek a szép növé-
nyek most pihenni térnek, és kezdenek elnyílni, ami nem túl szép látvány.

Ám ahhoz hogy jövőre újra virágot hozzanak, ügyesen kell őket most eltenni. 
Ha azt látjuk, hogy kezd a virág elnyílni, száradni és sárgulni, semmiképp ne 
vágjuk le a szárról, hanem hagyjuk rajta az elnyílt virágot, sőt azt is várjuk, 
meg amíg az összes levél teljesen el nem sárgul és szárad. Miért fontos ez? 

tARtsuNK eDZÉst tAvAssZAl 
A NÖvÉNYeKNeK!

ÍgY KeZeljüK AZ elNYÍlt 
HAgYMás NÖvÉNYeKet!
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Mert a folyamat közben az összes tápanyag visszahúzódik a hagymába, 
így jövő tavasszal a hagyma teljes erejével a virágzásra tud majd össz-
pontosítani. A hagymás növények minden kellő tápanyagot a hagymá-
ban tárolnak, ezért van az hogy amikor kint még se napsütés, se eső, ők 
már akkor is virágot hoznak, mert a hagyma tárolja a kellő nedvességet 
és minden fontos tápanyagot.

Ha levágjuk, a virágot idő előtt a hagyma kifogy a tápanyagból így 
jövőre ne is számítsunk új virágra. Mivel a száraz sárgult kóró tavaszi 
virág nem túl szép látvány, tegyük bátran el az egyik sötét sarokba a 
növényt ahol senki nem látja, és amikor már minden részlet száraz rajta 
csak akkor vágjuk le a leveleket és a virágot, majd tegyük el a hagymát 
jövő tavaszig.

Aki kertben tartja ezeket a szép virágokat, szintén érdemes így eljárni 
velük, majd a szorgalmas kertész felszedi a hagymákat őszig, osztá-
lyozza, és újságpapírba csomagolva elteszi őket, hiszen a kertben már 
kell a hely az egynyári és évelő növényeknek. Ősszel a hagymákat újra 
kiültethetjük a kertbe, vagy cserépbe, így karácsonyra, de akár február-
ra újra élvezhetjük a tavaszi virágok csodálatos színét és illatát.

forrás: http://www.kertvarazsmagazin.hu/index.php/tavaszi-kert/224-mihez-kezdjuenk-az-

elnyilt-tavaszi-hagymasokkal

ŐSTERMELŐK FIGYELMÉBE!

a helyi adókról szóló 1990. évi c. törvény (htv.) 35. §-ának (1) és (2) 
bekezdései értelmében adóköteles az önkormányzat illetékességi 
területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevé-
kenység. a htv. alkalmazásában vállalkozónak minősül a gazdasági 
tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából 
üzletszerűen végző, a személyi jövedelemadóról szóló törvényben 
meghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy őstermelői 
tevékenységéből származó bevétele az adóévben agrártámogatások 
nélkül a 600 ezer forintot meghaladja [52. § 26. pont b) alpont].  

tehát, ha az Őstermelői tevékenységből származó bevétele a 600 
ezer forintot meghaladja, akkor iparűzési adóbevallást kell benyúj-
tania az Önkormányzati adóhatósághoz. a helyi iparűzési adóról a 
bevallást az adóévet követő év május 31-éig kell megtenni.

az adó mértéke dávod Önkormányzat helyi adókról szóló 9/2012. 
(XII.01.) számú önkormányzati rendelete alapján az adóalap 1,8%-a.

2016. évi adóbevallását az általános nyomtatványkitöltő (ánYk) 
programmal készíthet el, a 16hIpa nyomtatvány letöltésével, ame-
lyet az alábbi linken talál: http://www.nav.gov.hu/nav/ado/egyeb/
tajekoztato_20170110.html

papír alapú bevallási nyomtatványt a polgármesteri hivatal adó-
ügyi irodájában igényelhet. a bevallásban feltüntetett adatok hiteles-
ségét az Önkormányzati adóhatóság a nav adatszolgáltatásának se-
gítségével ellenőrzi, a bevallást elmulasztókat 200 ezer forintig terjedő 
mulasztási bírsággal sújtja.

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 tulajdonos köteles 
gondoskodni

a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában  egy méter 
 széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az  
 úttestig terjedő teljes terület);

b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá; 

c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos  
 megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztántartá- 
 sáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok  
 és más hulladékok eltávolításáról.”

A SzABAdTÉRI TűzGYújTáS hELYI 
SzABáLYAIRóL
680-4/2015. számú jegyzőkönyv 3. sz. melléklete

DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT Képviselőtestületének 7/2015.(IV.30.) 
önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék égetés, valamint 
szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól.
Dávod Önkormányzat Képviselőtestülete a környezet védelmének ál-
talános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§. (4) bekezdés b) 
pontjában foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényé-
nek 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 
és Dávod Önkormányzat képviselőtestületének szervezeti és műkö-
dési szabályzatáról szóló 9/2014.(XI.28.) önkormányzati rendeletének 
22.§ (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Pénzügyi Bizottság 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

általános rendelkezések 1.§.
E rendelet alkalmazásában:
a) avar és kerti hulladék: falomb, kaszálék, nyesedék, szár, levél, 
gyökér és egyéb növényi maradványok;
b) szabadtéri tűzgyújtás: minden olyan tűzgyújtás és égetés, amelyet 
szabadtéri sütés-főzés céljára folytatnak.

avar és kerti hulladék ártalmatlanítás szabályai 2.§.
(1) Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban helyben történő 
komposztálással történhet. 
(2) Égetéssel csak a nem komposztálható avar és kerti hulladék ártal-
matlanítható.
(3) A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdeké-

kÖzérdEkű InForMácIók
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ben a nem komposztálható avar és kerti hulladék égetése 2015. május 4-től 
2015. május 31-ig, ezt követően minden év október 15-től a következő év 
április 15-ig hétfői és csütörtöki napokon 8 - 15 óra közötti időszakban 
végezhető el. A határidők kezdő és utolsó napján az égetés engedélyezett.

3.§.
(1) Égetni csak száraz kerti hulladékot lehet. A füstképződés csökkentése 
érdekében az avart és a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani 
kell, és az eltüzelés csak folyamatosan, kis adagokban történhet.
(2) Avar és kerti hulladék égetését úgy kell végezni, hogy a környeze-
tét erősen zavaró, ingerlő füst, bűz, pernye és hőterhelés hatása ne 
álljon fenn, az tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Égetni csak úgy 
szabad, hogy a keletkező hő és füst a környékében levő zöld növé-
nyeket, fát, bokrot ne károsítsa. Amennyiben az égetéssel járó füst, 
bűz, pernye és hőtermelési hatásokat felerősítő időjárási körülmény 
alakul ki, az égetést azonnal be kell fejezni.
(3) Az égetést csak 18 éven felüli cselekvőképes személy végezheti.
(4) Az avar és kerti hulladék meggyújtásához nem használható olaj, 
benzin, vagy más vegyi adalékanyag és az égetendő hulladék nem 
tartalmazhat kommunális, ipari eredetű vagy veszélyes hulladékot, 
műanyagot, gumit, vegyszert, festéket vagy ezek maradékait.
(5) Közterületen csak az önkormányzat szervezésében történhet az 
avar és kerti hulladék elégetése.

4.§.
(1) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést 
végző köteles gondoskodni. A parázslást – vízzel földtakarással, 
kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni. 

(2) A hatóságilag elrendelt országos általános tűzgyújtási tilalom alól 
e rendelet nem ad felmentést.

szabadtéri tűzgyújtás szabályai 5.§.

(1) Szabadtéren tüzet gyújtani és tüzelő berendezést használni csak 
szélmentes időben, a környezet zavarása nélkül lehet és csak úgy, 
hogy az a környezetre tűz – vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.
(2) A szabadban tüzet és üzemeltetett tüzelő berendezést őrizetlenül 
hagyni nem szabad, veszély esetén a tüzet azonnal el kell oltani. 
(3) A tüzelés és a tüzelő berendezés használatának helyszínén olyan 
eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a 
tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

záró rendelkezések 6.§
E rendelet 2015. május 4-én lép hatályba.
Dávod, 2015. április 27.

hirtenberg János sándor polgármester 
szűcsné István Ilona jegyző 
                                                                                                                    
Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2015. április 30-án a Polgármesteri Hivatal 
hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.

gYeRMeKNApi HoRgásZveRseNY

Az idén is megrendezésre kerül az immár hagyományos gyermeknapi 
horgászverseny, amelyet a Petőfi Sporthorgász Egyesület 6. éve rendez 
meg. A verseny a Klágya I. horgászvízen, az egyesület saját vízén 
kerül megrendezésre, melyre alsó-, és felső osztályosok kategóriájában 
lehet nevezni. A résztvevő gyermekek garantáltan nem maradnak 
fogás és díj nélkül. 

Az előző évekhez hasonlóan, a verseny támogatói a Horgászegyesület 
mellett, Hirtenberg János horgászboltja és az etetőanyag gyártó, 
Maros-Mix Bt. Az Ő felajánlásaikból lesznek a résztvevő gyermekek 

díjai. Minden résztvevő gyermek részesül díjazásban, egy kis 
különbséggel az első három helyezett kiemelésével. Valamennyi 
gyermeket és kísérőt vendégül látnak a verseny rendezői. A verseny 
végeztével, egy kis lángossal és üdítővel zárul a nap, ahol nagy 
élménybeszámolót tarthatnak a gyerekek, a jóízű falatozás közben. 

További információk a Petőfi Sporthorgász Egyesület honlapján: 
http://davodihorgaszegyesulet.lapunk.hu valamint a plakáton.

Petőfi Horgászegyesület Vezetősége

onlInE vEtélkEdŐ a kárMEgElŐzésrŐl

április 11-ig várja a jelentkezőket az aegon 
országos kármegelőzési program online 
nyereményjátéka, amellyel 10 felső tagoza-
tos általános iskolai osztály egyenként 100 
000 forintos ajándékutalvány csomagot 
nyerhet. Emellett azok az iskolák, ame-
lyek rendelkeznek iskolai alapítvánnyal, 
részt vehetnek a főnyeremény sorsolásán 
is, amely 250 000 forint támogatást jelent 
a nyertes iskolának.
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A kérdőív és az ehhez készített online tananyag célja, hogy felhívja 
a diákok figyelmét a kár-megelőzés, a balesetvédelem és a betörések 
megelőzésének fontosságára. Célja, hogy a gyerekek már fiatalon 
tisztában legyenek azzal, hogy saját maguk is tehetnek azért, hogy 
elkerüljék, vagy minimalizálják a balesetekből származó károkat. 
Ehhez nyújt segítséget az immár három éve működő Aegon Orszá-
gos Kármegelőzési Program is, melyben az Aegon Biztosítóval, a 
polgárőrséggel és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanáccsal együtt a la-
kosság tájékoztatását tűzte ki célul a Rendőrség az ingatlanokat érő 
károk mérséklésére. 

A pályázaton való részvétel egyszerű, a www.karmegelozes.hu old-
alon megtalálható tananyag elolvasása után egy rövid teszt megválas-
zolásával vehetnek részt a tanulók. 

A pályázat együttműködő partnerei: Aegon Magyarország, Orszá-
gos Rendőr-főkapitányság, Országos Polgárőr Szövetség, Nemzeti 
Bűnmegelőzési Tanács

Tisztelt hobbi, üdülő-, kiskert és tanya 
tulajdonosok!

Köztudott, hogy Bács-Kiskun megyében sok tanyás- és üdülőterület, 
kiskertes külterületi településrész található. A tavasz közeledtével be-
népesülnek az üdülők, hétvégi házak és tanyák, gazdáik mezőgazdasági 
tevékenységhez kezdenek, a kiskertek, üdülők életre kelnek.

A tulajdonosok a télen otthon tartott 
kerti kisgépeket, szivattyúkat, szer-
számokat, termelőeszközöket, vegy-
szereket, vetőmagokat, üzemanya-
got, az otttartózkodáshoz szükséges 
személyes tárgyakat (TV, rádió, ruha-
nemű, élelmiszer, egyebek) nem vi-
szik haza, azok őrizetlenül maradnak.

a bűnözők is tisztában vannak ez-
zel, ebben az időszakban megszaporodhatnak a betörések. E bűn-
cselekmények megelőzése érdekében az alábbiakat ajánljuk: 

Elsősorban a bejutást kell megakadályozni. Mindenekelőtt az ajtó-
kat, ablakokat kell biztonsági ráccsal ellátni. Természetesen a pince-
ablaktól a külső padlásajtóig, a szivattyú aknától a szerszámtárolóig, 
mindegyik védelméről gondoskodni kell. Létrát sem szabad az udvaron 
hagyni, felkínálni a padlásajtó vagy az emeleti ablak betörésének lehe-
tőségét! Javasoljuk az ajtók biztonsági zárakkal ellátását.

Manapság egyre több üdülő és külterület köze-
lében működik vagyonvédelmi riasztórendszert 
üzemeltető vállalkozás. Mérjék fel ezeket a le-
hetőségeket is, és ha mód van rá, az épületet sze-
reltessék fel ún. hangos- vagy néma riasztással 
üzemelő elektronikus védelmi berendezéssel.

A riasztójelzések több helyen a rendőrségre érkeznek, ahonnan járőr 
indul az esemény tisztázására, de működik riasztórendszer más, ugyan-
csak hatékony megoldással is. 

amennyiben a betörő mégis bejutna az épületbe, a lehető legkeve-
sebb értéket találja ott!

Értékes híradástechnikai, háztartási és egyéb kisgépeket, eszközöket 
csak szükséges mennyiségben és időre tároljanak ott! Amikor hosszabb 
ideig nem tartózkodnak a nyaralóban, vigyék haza vagyontárgyaikat! 

Az ott maradt értékekről pedig készítsenek leltárt (lásd következő ol-
dal): típus megjelöléssel, gyári számmal, ismertetőjegyekkel, esetleg 
fényképpel, de azt ne hagyják a házban! 

Fontos kiemelni, hogy Bács-Kiskun megye legtöbb 
településén működik polgárőr egyesület, melyek tag-
jai rendszeresen folytatnak bűnmegelőzési jellegű 
járőrszolgálatot. Célszerű velük felvenni a kapcsola-
tot, mivel igen hatékonyak a települések vagyonbiz-
tonságának fokozásában, kiemelt figyelmet fordíta-
nak a külterületek felügyeletére is.
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8 lépés az online támadások ellen
Nincsen százszázalékos biztonság a kibertérben, de ha bizonyos lépé-
seket betartanak a felhasználók, akkor van esélyük elkerülni a táma-
dásokat és az online kártevőket.

Egy kiberbiztonsági cég alábbi ajánlásai közül, ha csak egyet is betar-
tanak, máris nagyobb biztonságban élhetik online mindennapjaikat. 

1. Mindenhová más-más jelszó 
Nehéz ezt betartani, de ne használják több szolgáltatáshoz ugyanazt 
a jelszót. Minden egyes weboldalhoz egyéni jelszót adjanak meg – 
használhatnak jelszógenerátort is a feladatra. A jelszavak legyenek 
hosszúak, bonyolultak, tartalmazzanak kis- és nagybetűt, számot is. 
Eszükbe se jusson papírra leírni őket, vegyék igénybe a jelszómene-
dzselő megoldásokat. 

2. Frissítsenek 
Ne halogassák a frissítések telepítését, a legtöbb közülük olyan bizton-
sági lyukakat foltoz be, melyekről a hekkerek már tudnak. Gyakran, 
időben frissítsenek! Frissítsék a szoftvereiket, de a hardverek – példá-
ul a router – vezérlőprogramjáról (firmware) se feledkezzenek meg. 

3. készítsenek adatmentést 
A fájljaikat használhatatlanná titkosító zsarolóvírusokra egy egész 
iparág épül. A zsarolóvírusok ellen a leghatásosabb védekezés, ha 
rendszeresen készítenek biztonsági mentést adataikról. Ezt a mentést 
ne hálózatba kötött adattárolóra bízzák, hisz a zsarolóvírusok gyakran 
a külső lemezek adatait is titkosítják. 

4. vigyázzanak az e-mailben küldött linkkel 
Mindig gyanakvással éljenek, ha egy ismeretlen feladótól érkező 
e-mailben kell egy linkre kattintaniuk. Az adathalász támadások egy 
közismert szolgáltatót másoló hamis oldalra visznek, ahol bűnözők-
nek adhatják meg önként adataikat. Helyette a böngészőben kézzel 
adják meg az ismert webáruházak és az internetbankjuk címét. 

5. keressék a lakat jelet online vásárláskor 
A legtöbb weboldal titkosított, biztonságos kapcsolaton keresztül 
kommunikál a felhasználókkal, adataikat titkosítva továbbítja. Hogy 
az adott weboldal biztonságos, onnan tudják, hogy a webböngésző 
címsora elején egy kis lakat ikon jelenik meg, amelyet „https” követ. 
Amikor fizetnek, személyes adatokat adnak meg, ezért mindenképp 
győződjenek meg, hogy biztonságos a kapcsolat. 

6. ne küldjenek bankkártya adatokat 
Bármilyen hivatalosnak tűnő felszólítást is kapnak, e-mailben vagy 
szöveges üzenetben senkinek se küldjék el bankkártyájuk adatait. A 
bankok ilyen úton soha nem kérik az ügyfelek adatait, nem kérnek 
adategyeztetést, frissítést. Az e-mail vagy üzenet később hekkerek, 
adataik az adathalászok kezébe kerülhetnek. 

7. változtassák meg a gyári jelszavakat 
A vásárolt, az ajándékba kapott okos készülékeknél sok esetben a 
gyártó alapból feltett egy jelszót, felhasználónevet. Mielőtt a készü-
lékre bíznák személyes és banki adataikat, házunk védelmét, minden-
képp változtassák meg a gyári azonosítókat. 

8. közösségi megosztás előtt gondolkodjanak! 
Lehet, hogy elcsépelt, de ismételten fel kell hívni a felhasználók fi-
gyelmét: nem kell mindent megosztani a Facebookon, előbb gondol-
kodjanak, és utána posztoljanak. Egy poszt örökre megmarad. 

Forrás: http://www.digitalhungary.hu/e-volution/Nyolc-lepes-az-online-tamadasok-

ellen/3749/

Kerékpárlopások megelőzése
A jó idő beköszöntével megjelennek az utcákon, tereken, utakon a ke-
rékpárosok, sok kétkerekű keltheti fel a kerékpártolvajok figyelmét. Egy 
drót szamarat eltulajdonítani másodpercekbe kerül, azonban a tulajdo-
nos tehet azért, hogy a bűncselekmény elkövetési ideje megnövekedjen, 
ezáltal növekedjen a lebukás veszélye. Sok esetben ezt a bűnelkövető 
már nem kockáztatja meg, másik célpontot keres.

Körültekintéssel, odafigyeléssel a bicaj tulajdonosa megelőzheti, hogy 
eltulajdonítsák közlekedési eszközét. Gyakran téves biztonságérzetet 
adhat egy-egy rossz minőségű zár, egy biztonságosnak ítélt facsemete, 
amihez lelakatolják a kerékpárt. Az első lépcső a gondmentes kereke-
zéshez – a KRESZ szabályainak betartás mellett – a biztonság megte-
remtése, a körültekintő eljárás, a hely és a lezáró eszköz helyes meg-
választása. 

Mindig legyen lezárva a bicikli, még akkor is, ha csak pár pillanat-
ra hagyja magára! 

Az sem mindegy, hogy hogyan zárja le a lakattal a kerékpárját. Lehe-
tőleg a kereket, vázat, illetve a láncot is rögzítse a lakat, mert egyéb 
esetben könnyű préda lehet a bicaj! 

Nagyon fontos a lakat minősége is. Az elkövetők számos technikát al-
kalmaznak annak érdekében, hogy az olcsónak számító sodronylaka-
tokat leküzdjék, például erővágóval, feszítővassal. A vastag lánc sem 
nyújt megfelelő védelmet, ha a rajta lévő zárszerkezet könnyen kinyit-
ható. A hagyományos kulcsos zárak nem jelentenek nagy akadályt egy 
profi tolvajnak – ugyanez vonatkozik a számzáras vagy körkulcsos zá-
rakra is. Ajánlott fúrt, vagy lapos kulccsal működő zárat vásárolni, mert 
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ezeket hagyományos – zárfésűs – megoldással nem lehet kinyitni. Saj-
nos sokan nem fektetnek elég nagy hangsúlyt a zárakra, pedig a bringás 
egyik legfontosabb felszereléséről van szó. Mindig olyan zárat és hozzá 
tartozó láncot, fém hevedert válasszanak, amely vágásálló, illetve a zár-
szerkezet magas biztonsági szintű. 

lássunk némi áttekintést az elterjedt zártípusokról: 

spirálzár: nevét az alakjáról kapta, spirálisan feltekert formájáról. Ál-
talában drótsodronyból készül, és műanyaggal vagy gumival vonják be. 
Ezt már egy kisebb erővágóval is pár másodperc alatt el lehet vágni. 
Lehetőleg kerülje a használatát, persze ha van más lehetőség! 

kábelzár: a spirálnál egy fokkal erősebb, vastagabb, de ezek többsége 
is drótsodronyból készül. Megtévesztő lehet némelyiknél a vastagság, 
bizonyos típusoknál a drótsodrony köré alumíniumgömböket szerel-
nek, hogy könnyebb legyen összetekerni, szállítani. Ezek azonban 
könnyedén elpattinthatók, fűrészelhetők. 

gerinclakat: Masszívnak és biztonságosnak tűnik, pedig nem igazán 
az. Az acélborítás átvágása nem jelent nagy kihívást, a borításon belül 
pedig itt is ugyanolyan sodrony fut, mint a spirálzárak esetében. 

lánc – lakat kombinációk: A legelterjedtebb a motorosok körében is, 
ahol a kerékpárnál jóval nagyobb értéket kell védeni. Kétféle változat 
létezik, egyik az integrált záras, a másiknál külön kell feltenni a lakatot 
a láncra. Utóbbi előnye, hogy a lakat bármikor kicserélhető. Mivel a 
lánc rész nagyon erős, ezért itt a zárra kell nagyobb figyelmet fordítani, 
mert onnan “várható” inkább próbálkozás a feltörésre. Hátránya, hogy 
igencsak súlyos, ezért hordozása körülményes lehet. A rövidebb típu-
sok a nyeregcsőre feltekerhetők és úgy szállíthatók. 

U-lakat: Fűrészelni gyakorlatilag lehetetlen, és 
a zár részhez is elég körülményes hozzáférni, 
mivel bele van építve az “átfogó” részbe. A sú-
lya is elfogadható és a legtöbb típushoz adnak 
rögzítő alkatrészt, amivel a vázra lehet szerel-
ni. Legnagyobb hátránya, hogy kevés helyen 
használható, mert kicsi objektumot képes csak 
átfogni. Másik, hosszabb zárral együtt érdemes 
használni. 

“collstock” zár: egy újfajta lakatolási mód-
szer. A zár kicsi, könnyen szállítható és nagyon 
merev. A szegecsek is kellően merevek, mérete 
miatt pedig könnyedén használhatjuk olyan he-
lyeken is, ahol az U-lakattal problémás lenne a 
lakatolás. Számzáras kivitelben is beszerezhető. 

zárak: 

körkulcsos zár: a legegyszerűbben feltörhető zárak közé tartozik. 

hagyományos kulcsos zár: ma már nagyon kevés bringazáron hasz-
nálják könnyű feltörhetősége és sokszorosíthatósága miatt. 

“lapkulcsos” zár: ez a legelterjedtebb, és egyben 
legbiztonságosabb megoldás. A zár csak a ponto-
san belepasszoló kulccsal nyílik, ezeket már nem 
lehet tollal kinyitni. 

számzár: klasszikus megoldás, amikor a lakat csak a saját kódjával nyílik. 

a kerékpár megóvása érdekében megfontolandó 
alapszabályok: 

Egyértelmű dolgok következnek, amiről mindenki hallott, mindenki 
tudja, ennek ellenére kevesen tartják be. 

• Soha ne hagyja felügyelet nélkül a bringáját még egy pillanatra sem 
lezárás nélkül! A legtöbb lopás a “beugrok a boltba, addig kint hagyom 
a bringát” esetek következménye.

• Használjon két (minőségi) zárat! 

• Jól látható, forgalmas helyen hagyja a bicajt, olyan helyen, ahol a 
gyalogos forgalomnak legalább minimális visszatartó ereje van a tol-
vajokkal szemben!

• Órát, lámpát, kulacsot, pumpát, mindent, ami mozdítható a bringán, 
vigyen magával! Ezek a dolgok is értékek, tehát vigyázzon rájuk! 

• Ne lakatoljon mindig ugyanazon a helyen, mert kifigyelhetik, és már-
is megvan a lehetőség a támadásra! 

• Fokozott gondossággal tárolja kerékpárját (még zárral is) lépcsőhá-
zak folyosóján, pincéjében! A lezárt folyosó sem jelent különösebb aka-
dályt a tolvajoknak. 

• A zárat mindig vigye magával! 

Soha ne hagyja ott azzal az indokkal, hogy másnap ne kelljen cipelni! 

Fontos feljegyezni a kerékpárjuk egyedi azonosítóit – pl. típus, váz-
szám. érdemes fotót is készíteni a jól látható egyedi azonosítókkal: is-
mertető jegyek, sérülések, méret, szín, felszerelés! A kerékpárosok sok 
esetben ugyanis csak akkor foglalkoznak a kerékpárok egyedi azonosí-
tóival, amikor már megtörtént a baj. Nem jegyzik fel a vázszámot, így 
amikor lopott kerékpárok megkerülnek, nehézkessé válik az azonosítás, 
a tulajdonos részére történő visszaadás. 

Érdemes a kerékpárjaikra kevésbé feltűnő helyre, saját egyedi azono-
sítót is készíteni, ami alapján ezer közül is felismerhető lesz a bicikli. 
Jó ötlet egy műanyag lapra felírni a nevet, telefonszámot, elrejteni a 
nyeregcsőben vagy kormánycsőben, így utólag könnyebben lehet azo-
nosítani, ha esetleg előkerül az ellopott kerékpár. 

Regisztráltassa a biciklijét a „Bikesafe” programban, ahol a rendőrség 
adatbázisába rögzítik a kétkerekű adatait, amely lopás esetén megköny-
nyíti a felderítést! 

https://bikesafe.hu

Ha minden óvatosság és figyelmesség ellenére ellopják a kerékpárját, 
azonnal értesítse a rendőrséget a 112-es, vagy 107-es segélyhívók egyi-
kén!
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