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Pálfalvi Nándor: Karácsony

Karácsony ünnepén 
az a kívánságom. 

Legyen boldog mindenki 
ezen a világon. 

Itt is, ott is mindenütt 
legyen olyan béke, 

mint amilyen bent lakik 
az emberek szívébe.

Örömökben gazdag Karácsonyi 
Ünnepeket és Boldog, Békés Új Évet kíván

Dávod Község Önkormányzatának
minden dolgozója!

XXXII. ÉVFOLYAM, 2017. DECEMBER 
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ADVENTI 
GYERTYAGYÚJTÁS

 
Dávod Község Önkormányzata sok szeretettel meghívja Önt és 
kedves családját a 2017. évi adventi gyertyagyújtásra, melynek 
időpontjai:

2017. december 3. vasárnap 17:00
2017. december 10. vasárnap 17:00
2017. december 17. vasárnap 17:00
2017. december 23. szombat 18:00

Helyszín:
a Polgármesteri Hivatal előtti tér, rossz idő  
esetén a Művelődési Házban.

Mindenkit sok szeretettel várunk!

ADVENTI GONDOLATOK

IDŐSEK NAPJA

TISZTELT LAKOSSÁG!

 
A világ megkezdte már a karácsonyra való felké-
szülést, de nem az adventre, nem a karácsonyra.  
Budapesten már karácsonyi vásárt rendeznek, a rend őrei elhe-
lyezték már a bevásárló utcák előtti betontorlaszokat, mégis ta-
lán előbb adventet kellene ünnepelni, vagy készülni az Úr Jézus 
születésére.

Advent, az Úr jövetelt jelentő megváltás már végbement, ez a Krisztus-vá-
rás azonban mégsem puszta emlékezés: a keresztény ember örök advent-
ben él, az egyház a történelem végéig várja Jegyesét, Krisztust. Adventi 
Krisztus-várásunkban így az egyház örök vágya szólal meg: Krisztus végső 
eljövetele, az üdvösség beteljesülése után.

Krisztus eljövetele összekapcsolódik az utolsó ítélettel. Mindenkinek min-
denről számot kell adnia. „Vége a komédiának”, lehull minden álarc, véget 
ér a színlelés, az önbecsapás, mások félrevezetése. Krisztus ítéletének fé-
nyében vakító élességgel pillantjuk meg az életünket. Ráismerünk apró 
hibáinkra, önámításainkra, minden, még magunk előtt is titkolt rossz tet-
tünkre, de felfedezzük valódi jótetteink értékét is!

Az ember élete mindenképpen a parúziába nyílik bele, akár elfogadja 
az, akár nem. Akkor viszont mindenki előtt nyilvánvalóvá lesz, hogy az 
emberéletnek csak Krisztus adhat igazi értelmet: viszont Általa értelmet 
nyerhet a legcéltalanabbnak látszó élet is. Akkor élünk helyesen, ha ez az 
adventi lelkület tölt el bennünket. Ha él bennünk a vágy és a várakozás 
Krisztus eljövetelére, s ha az Ő irgalmasan ítélő tekintetével vizsgáljuk 
meg magunkat.  Szent Pál szavával: „ha magunkra költjük Krisztust”. 

Ébredjünk

„Itt az óra, hogy felébredjünk álmunkból” – figyelmeztet Szent Pál. A hitet-
lenség sötétjében él a világ. Zsúfolt életünk, ezerféle tennivalónk azonban 
bennünk, hívőkben is könnyen sötétbe borítja Krisztus világosságát, olykor 
szívesebben választjuk a homályt az igazság fényénél. Advent a megtérésre, új-
rakezdésre mozgósít mindnyájunkat, a hívőket is, vagy éppen elsősorban őket.  
„Éljünk becsületesen, amint az a nappalhoz illik.” Krisztus napja felragyo-
gott a világban. Téli köd fedi be a zúzmarás tájat, az álnokság, a kapzsiság és 
kegyetlenség sötétje lepi el újra meg újra az emberiséget, homály lopakod-
hat be még az egyház életébe is. 

Nekünk mégis Krisztus világosságában kell járnunk: hassa át az életünket, 
hatoljon be szívünk belsejébe, hogy így mi magunk is „világító emberekké”, 
Krisztus fényességének hordozóivá és sugárzóivá lehessünk. A világnak 
„világító emberekre” van szüksége, akik tanúságot tesznek az igazságról.  
Előfordul néha, hogy észre sem vesszük, mikor bóbiskolunk el, hogyan nyom 
el bennünket az álom. Csak a felébredéskor eszmélünk rá, hogy az imént még 
aludtunk. Az advent ébredésre szólít, megvizsgálom, milyen tekintetben 
alszik a lelkiismeretem, a Krisztus-hűségem, az emberek iránti szeretetem, 
milyen álomból kellene felébrednem, s ébresztenem a környezetemet is.  
 
Virrasztó élet

Jézus ismételten virrasztásra szólította fel a hallgatóit. Az éjszaka sötét-
jében a többség alszik. Vannak azonban olyanok, - akik másokért, a töb-
biekért vállalt szolgálatból – éberen virrasztanak: újszülötteket csitítgató 
édesanyák, a beteg fölött virrasztó családtagok vagy egészségügyiek, az 
emberek védelméről és biztonságáról gondoskodó szolgálattevők. A vir-
rasztók kisebbségben vannak az alvó többséggel szemben, szerepük mégis 
létfontosságú az egész közösség számára.

A világot elöntötte a hitetlenség sötétje, a hívő embernek ilyen környezet-
ben kell vállalnia a virrasztás szolgálatát. A világ úgy él, mintha Isten nem 
volna,- a virrasztóknak kell fenntartaniuk Krisztus eljövetelének tudatát, 
őrizniük a vágyat és a várakozást. A világ saját tündöklésével sötétíti el az 
emberszív mélyét- a virrasztóknak az Úr világosságával kell bevilágítaniuk 
a sötétségbe és a hamis fények káprázatába. 

Ha körülnézünk napjainkban, ráeszmélünk, hogy nem gyerekjáték, még 
csak nem is drámai színjáték az, hogy idén adventkor is felidézzük a meg-
váltás előtti emberiség sötétjét. A világ ma is megváltásra, a megkezdődött 
üdvösség teljességére vár. Mi magunk is, megváltott hívők, sóvárogva vár-
juk, hogy valóra váljék reményünk, s beteljesedjék üdvösségünk.

Nagyon boldog karácsonyt, békés, szép ünnepet kívánok!

Kamen Ferenc 
plébános

 
Kedves Ünnepeltek! 

Sütő András gondolatát idézem: „Önmagát becsüli meg minden nemze-
dék azáltal, hogy tudomásul veszi: a világ nem vele kezdődött.” A mi vi-
lágunk Önökkel: apáink, nagyapáink életével, munkásságával kezdődött. 
Önök építették számunkra azt a jelent, amelyben a mi generációnk egy 
újabb nemzedék jövőjét alapozhatja meg. Mindennapi munkánkhoz az 
elődök példáiból meríthetünk erőt, hitet és bátorságot.

Sokan mondják az idősek közül, hogy megették már a kenyerük javát. Én 
ezt úgy gondolom, megtették, amit várt tőlük a család, a nemzet s most 
már a pihenés éveit töltik.

Aktívan és passzívan, anyai gondokkal, gyengülő egészséggel, a gyerekek, 
unokák, nyújtotta örömökkel, borúval - derűvel morzsolják lassúbbodó 
tempójú napokat.

Mi, mindnyájan, akik ma jelen vagyunk ezen az ünnepségen, kívánjuk 
Önöknek, hogy a több évtizede közösen kiválasztott úton haladjanak to-
vább jó egészségben.

Kedves ezüsthajú, aranyszívű vendégek!

Két nemes fémből kellene ötvözni e mai, de nem mindennapi ünnepi jel-
vényt. Aranyhoz hasonlítom szerető szívüket. Az arany fénye nem halvá-
nyult a sok gondtól, megpróbáltatástól. 

Életüket hol boldogan, hol fáradtan élik. Valamikor nem hitték, hogy 
ilyen gyors járásúak az évek, szinte suhannak egymás után. Az arany mel-
lett ezüst fény is csillan mai nap. Ezüst hajukban sok- sok tél ott felejtette 
fehérségét. Amint a természetben is van tavasz, nyár, ősz és tél, az ember 
életében is ez a folyamat megy végbe. Az idős kor az Élet rendje, az éretté 
válás korszaka, életbölcsességgel, gazdag tapasztalatokkal.

Kérjük a jó Istent, adjon még sok-sok lágy, simogató tavaszt! Köszönjük 
a példamutatást! 

Köszönjük az emberi értékeket, melyeket belénk csepegtettek. Szívből kí-
vánjuk, továbbra is ragyogja be életüket a két nemes fém: az arany és az 
ezüst fénye.

Végezetül egy szép verssel kívánok az idősek világnapja alkalmából min-
denkinek jó egészséget:

 
Ezúton szeretnék tájékoztatást adni Önöknek Önkormányza-
tunk 2017. évi munkájáról. 

Tájékoztatásom első részében a fenntartásunkban lévő intézményekről 
szólnék.

Az idei évben is úgy gondolom, hogy jó színvonalon tudtuk működtet-
ni intézményeinket.  Az óvoda 2013. január 1-től működik önálló intéz-
ményként. Azóta több változás is történt az intézmény életében. Első-
sorban a nyugdíjba vonulások miatt lecserélődött a személyi állomány 
többsége. Ma már határozott időre pályázat útján kinevezett, minden 
feltételnek megfelelő intézményvezető vezeti az intézményt. 2017. január 
1-től szervezeti változás következett be, mivel a konyhát az önkormányzat-
tól az óvodához kellett integrálni az intézményi gyermekétkeztetés miatt. 
Ennek a változtatásnak a végrehajtása fontos volt a normatíva igénylés mi-
att. Az intézmény finanszírozása jó, mivel itt a központi bérfejlesztést az 
állami költségvetés finanszírozza. Úgy gondolom, hogy az intézmény, ha 
nem is mindenki, de a nagy többség elégedettségére végzi tevékenységét.  
Igen sok eszközbeszerzés, felújítás történt az utóbbi 1-2 évben, melynek 
nagyrésze a szakmai munka színvonalának növelését szolgálja. Az idei év-
ben egy frissítő, szinten tartó külső festést, mázolást végeztünk el.

Az idősebb korosztály szempontjából meghatározó a Gondozási Köz-
pont működése. Mint ahogy ezzel a lakosság többsége tisztában van, ez 
az intézmény a Dávod-Dunafalva Szociális Intézményfenntartó Társulás 
fenntartásában működik. Az intézmény nevében nincs benne, de a társu-
láshoz tartozik még Homorúd település is. Mindhárom településen ellátja 
az intézmény a szociális étkeztetést, valamint a házi segítségnyújtást. A 
tavalyi év végén nagy volt a bizonytalanság az intézmény működésével 
kapcsolatban, de szerencsére – ha utólag is – de lefinanszírozta az állami 
költségvetés a kötelező minimálbér emelést, valamint a házi segítségnyúj-
tás finanszírozása is kedvezőbbé vált, mint amilyennek ezt az év elején 

M. Legrand:  Az idősek tisztelete

 
 

Amíg fiatal vagy, 
Sosem gondolsz arra, 
Hogy eljön az ősz is, 
S elszállnak a darvak. 

 
Amíg fiatal vagy, 

Nincsen sosem gondod, 
Nem érdekel semmi, 
Csak a saját dolgod.

Pedig gondolnod kell, 
Azon sok emberre, 
Akik annyit tettek, 

S jártak a kedvedbe. 
 

Legalább e napon, 
Jussanak eszedbe, 

Legyél hálás nekik, 
S ne legyen feledve.

Szüleid, akik az 
Életedet adták, 

Nagymamák, nagyapák, 
Ne legyenek árvák.

Tanítóid, kiktől 
Csak a 

jót tanultad. 
 

Gondolj szeretettel 
Tiszteleted rójad.

Törődjél és szeress, 
Mindenki azt mondja: 

Hogy amennyit most adsz 
Annyit kapsz, majd vissza!

láttuk. Felmerült ugyanis, hogy amennyiben a társulásban részt vevő tele-
püléseknek nagyobb hozzájárulást kell fizetniük az intézmény működte-
téséhez, akkor kilépnek a társulásból. Sajnos településünk egymaga nem 
tudná fenntartani az intézményt, vagy csak nagy áldozatok árán. Jövőre 
tervezünk egy nagyobb felújítást az intézményen, mivel a pára kicsapódik 
a mennyezeti burkolólapokon, ezt javítani kell, kb. 2-3 millió forintot kell 
erre költeni. Két hete megvásároltunk 100 db mennyezeti burkoló lapot, 
ezeket cseréljük, párkánydeszka, csatorna javításra kerül még sor, vala-
mint elvégeztünk egy szinten tartó frissítő festést, mázolást. 

Úgy gondolom, ennek az intézménynek a léte igen meghatározó, mivel 
egyfajta közösségformáló szerepe is van. Nemcsak önkormányzati felada-
tot lát el, hanem társadalmi szervezetek, klubok működésének helyszínéül 
is szolgál. 

Ha már említettem a festést, mázolást, ezt elvégeztük az egészségház, a 
ravatalozó és a polgármesteri hivatal épületén is. A Polgármesteri Hiva-
tal igen szerteágazó feladatot lát el. Az önkormányzat fenntartásában az 
egyetlen önállóan gazdálkodó intézmény, mely ellátja a többi intézmény 
gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat is. Egyúttal ellátja a képviselő-
testület működésével kapcsolatos előkészületi és végrehajtási feladatokat 
is. 2018. január 1-től jelentős változások következnek be a központi ASP 
rendszer bevezetése miatt, ez azt jelenti, hogy új programokkal kell dol-
gozni a gazdálkodási, adó, működési- és szálláshelyengedélyezési, telep-
engedélyezési, hagyatéki, vagyonnyilvántartási, iktatási feladatok ellátása 
során. A hivatal munkatársai folyamatos e-learning, valamint jelenléti 
képzéseken vesznek részt, vizsgáznak a mindennapi munkavégzés mellett. 

Az idei évben már elkezdődtek a jövő évi országgyűlési választással kap-
csolatos előkészületek, valamint időközi választás kitűzésére is sor kerül 
a roma nemzetiségi önkormányzati képviselőtestület működésképtelenné 
válása miatt. 

Hirtenberg János Sándor 
polgármester
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A továbbiakban elsősorban a pályázatokról, beruházásokról és egyéb 
eredményekről szeretnék szólni.

1./ 

Először is a legnagyobb horderejű pályázatról „ Dávod Község Csapadék-
víz elvezetési rendszerének korszerűsítésére” beadott pályázat jelenlegi 
állásáról adnék tájékoztatást: 

2017. májusban kaptuk az értesítést arról, hogy pályázatunkat 
249.999.998,-Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélték. A támoga-
tási szerződést aláírtuk. Az eltelt időszakban a szükséges dokumen-
tumok készítése történt, mint például: likviditási terv. Ezentúl a nem 
közbeszerzés köteles beszerzések is lezajlottak, kiválasztásra került a 
kötelező szemléletformálás és nyilvánosság biztosítását végző szerző-
dő partner, valamint a közbeszerzési tanácsadó, valamint a műszaki 
ellenőr. 

7,3 km a kiépítendő csapadékvíz elvezető rendszer. A műszaki beavatko-
zási terv és a megvalósíthatósági tanulmány már elkészült, ezek feltételei 
voltak a pályázat beadásának. A tervezés és kivitelezés ellátására közbe-
szerzési eljárás kerül lefolytatásra, melyet a már kiválasztott akkreditált 
közbeszerzési tanácsadó cég bonyolít le. 

2./ 

Mint ahogy azt tapasztalhatták befejeződtek az I. adósságkonszolidációs 
pályázatban beadott járdaépítési munkálatok, melynek keretében 5 utca 
járdafelújítására került sor. Ennek elszámolása is rendben megtörtént. 
Az idei év elején kötöttük meg a vállalkozási szerződéseket a II. adós-
ságkonszolidációs pályázatban beadott munkák elvégzésére. Ezek közül 
a Madách utca útfelújítása megtörtént. Ezenkívül e pályázat még 4 utca 
járdafelújítását foglalja magában, ezek elvégzése folyamatban van. Mind-
két pályázat esetében 44 millió forint támogatásban részesült az önkor-
mányzat.  

Véleményem szerint e nagy volumenű pályázatok igen jelentősek, látvá-
nyosak településünk életében. 

3./

Itt említem meg azt, hogy a szennyvízberuházás lebonyolítása céljából 
megalakított víziközmű-társulatnál is elkezdődött az elszámolási eljárás. 
Az eljárás befejezésekor tájékoztatni fogjuk a lakosságot. Mint ahogy azt 
tapasztalhatták megkezdődött a túlfizetések visszautalása, a hátralékok 
behajtása. 

Ezzel összefüggésben megemlítem, hogy sajnos igen jelentős befizetési 
kötelezettségek keletkeztek a talajterhelési díjakból is. Erre a szennyvíz-
beruházással kapcsolatban sokszor figyelmeztettük a lakosságot. Aki nem 
kötött rá a szennyvízvezetékre, az nem szennyvízdíjat fizet, hanem annak 
többszörösét, a talajterhelési díjat. Ennek alapjául szolgál a Bajavíz Kft. 
adatszolgáltatása a felhasznált éves vízmennyiségről. A Társulat szerve-
zésekor kértük, hogy részletekben vállalják az érdekeltségi hozzájárulás 
megfizetését, mivel így kisebb teher nehezedik a családokra. Sokan nem 
hittek ebben, sajnos ezt most megtapasztalták. 

4./ 

Tájékoztatom Önöket arról is, hogy megkezdődtek az idei évi 
tűzifatámogatások is, az önkormányzat a maximálisan igényelhető 306 m3 
tűzifára nyújtott be pályázatot, ebből 170 m3 támogatásban részesítették ön-

kormányzatunkat. Ezenkívül saját erőből, az egyéb szociális támogatások ter-
hére is megrendeltünk nagyobb mennyiségű tűzifát. Úgy gondolom, hogy az 
eddigi években is, és az idei évben is igen nagy segítséget tudunk nyújtani a 
családoknak annak érdekében, hogy a téli fűtésük biztosított legyen. 

5./ 

Az idei évben is csatlakozott az önkormányzat a Bursa Hungarica Felső-
oktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulójá-
hoz. Az eddigi években is minden pályázót támogatásban részesítette az 
önkormányzat. Akinek a gyerekei felsőoktatásban tanultak vagy tanulnak 
tudják, hogy a családi költségvetést ez nagyon megterheli. Úgy gondolom, 
hogy önkormányzatunk ebben is példát mutat és jelentős támogatást biz-
tosít a családoknak gyermekeik taníttatásához is. Az idei évben összesen 8 
pályázat került benyújtásra.

Ide kapcsolódóan mondom el azt is, hogy az idei évben is átvállaltuk az 
általános iskolások füzetcsomagjának költségét, ezzel is biztosítva, hogy 
minden gyerek egyenlő feltételekkel tudja megkezdeni tanulmányait. Ezt 
is már néhány éve biztosítja az önkormányzat, korábban még a nem in-
gyenes tankönyveket is átvállalta az önkormányzati költségvetés. 

6./ 

Az idei évben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 
gyermekek részére az állam által biztosított Erzsébet utalványokat – me-
lyek 6000-6500,-ft összegben kerültek megállapításra – kiegészítettük 
gyermekenként 10.000,-Ft-ra, tehát a jogosult gyermekek esetében 3.000-
3.500,-Ft volt az önkormányzat részéről biztosított Erzsébet utalvány. 

Ezenfelül az idei évben első alkalommal a szociálisan rászoruló 70 év feleletti 
idős emberek részére is megállapított az önkormányzat 10.000,-Ft összegben 
Erzsébet utalványt. Akik meghívásunkat elfogadták a Tihanyi Tóth Csaba- 
Bognár Rita zenés estre, azok ott átvehették az utalványt. A többiek részére 
folyamatban van a kézbesítés. Itt ragadom meg a lehetőséget arra, hogy kö-
szöntsem azokat is, akik nem vettek részt a rendezvényen. A köszöntésükre 
elmondott beszédemet ezért közzéteszem ebben az újságban is. 

7./ 

Tájékoztatom a jelenlévőket arról is, hogy aki nem jogosult a gyermekvédel-
mi törvény alapján ingyenes, illetve kedvezményes gyermekétkeztetésben, 
azok az önkormányzat rendeletében foglaltak szerint kérhetik az ingyenes 
intézményi étkeztetés megállapítását. Kérésem az, hogy időben jelezzék és 
nyújtsák be kérelmüket, ne várják meg míg hátralékuk halmozódik fel. 

Tájékoztatok mindenkit arról, hogy az ingyenes szünidei gyermekétkez-
tetésre jogosult gyermekek száma az utolsó két évben sajnos jelentősen 
csökkent, mivel már csak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek jogosultak erre az 
ellátásra. Kevés igénylő jelentkezett ezeken felül. Az önkormányzat meghir-
dette, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, akik 
nem hátrányos helyzetűek kérhetik, hogy az önkormányzat vállalja át a szü-
nidei étkeztetésüket. Ezzel a lehetőséggel sajnos kevesen éltek. 

8./ 

Az idei évben is támogatta az önkormányzat a társadalmi szervezeteket. 
Ezekkel igen jó kapcsolat alakult ki, kölcsönösen segítjük egymás munká-
ját. Megköszönöm minden szervezet vezetőjének és tagjainak is azt, hogy 

felkéréseinket minden alkalommal elfogadják és részt vesznek az önkor-
mányzat által szervezett rendezvények lebonyolításában. 

Önkormányzatunk immár hagyományt teremtően támogatja a 
gyermekhorgászverseny megrendezését is. 

9./ 

Kiemelném azt is, hogy igen jó a kapcsolat az egyházzal is, önkormány-
zatunk úgy gondolom mindenben segíti az egyházat, karbantartjuk az 
egyházi temetőt, a templom környezetét, a püspökpusztai templomkertet. 
Ugyanakkor az egyház is részt vesz az önkormányzati rendezvényekben, 
itt kiemelem az adventi gyertyagyújtásokat, valamint az augusztus 20-i 
Dávod Napok alkalmával szervezett orgonakoncerteket. Itt megemlítem, 
hogy a képviselőtestület 400.000,-Ft támogatást állapított meg a templomi 
orgona felújítása céljából. 

Összegzésként tehát megállapítom, hogy a 2017. év egy sikeres, eredmé-
nyes év volt önkormányzatunk életében. A költségvetés lehetőséget bizto-
sított a kiegyensúlyozott működésre, nem voltak gondjaink. Az idei évben 
a közmunkaprogramban is sokan részt vettek, úgy gondolom, hogy a tele-
pülés közterületeit sikerült megfelelően karbantartani. 

Külön kiemelem az Augusztus 20. Zrt-vel való jó kapcsolatot, mivel jelen-
tős szerepe van abban, hogy a település külterületi útjai karbantartottak, 
hogy a téli hóeltakarítás viszonylag zökkenőmentesen történik. Ezenkívül 
jelentős támogatást nyújt a Bőthe Béla által vezetett cég a társadalmi szer-
vezetek működéséhez, programjaik szervezéséhez. 

Sok pozitívumról tudtam beszámolni, de sajnos mindig vannak problé-
mák is. Szemléletformálásra lenne szükség az emberek egymással való 
kapcsolataiban. Itt a legfőbb problémák a következők: kutyatartás példá-
ul, mivel sajnos még mindig sok kóbor ebet lehet látni a faluban. Sokan 
nem gondoskodnak a zárt kerítésről, arról, hogy az általuk tartott állatok 
ne tudjanak a közterületre és a szomszéd portájára elkóborolni. A má-
sik leggyakoribb probléma az akác és egyéb magasra növő fák ültetése, 
a szomszédos épülethez és kerítéshez nem megfelelő távolságra kerülnek 
elhelyezésre ezek a növények. Ezekről már többször írtunk a Dávodi Élet 
különböző számaiban, ennek ellenére még mindig sok hanyag, figyelmet-
len ember van, aki nem törődik ingatlanának rendezettségével, a szom-
szédnak okozott kellemetlenséggel.  

Egyre gyakoribb probléma, hogy az emberek a felhalmozódott szemetet 
lerakják a település különböző bel- és külterületi részein. Erre a jövőben 
megpróbálunk jobban figyelni, hogy a település ne váljon szemétteleppé. 
Sajnos ez nem könnyű, mert, ha nem látja senki, hogy ki viszi oda a sze-
metet, akkor nehezen deríthetők fel ezek a cselekmények. 

Van még egy nagy probléma településünkön, ezek az elhanyagolt ingat-
lanok. A rossz állapotban lévő ingatlanokat bejelentjük az építésügyi ha-
tóságnál annak érdekében, hogy állapítsák meg, hogy életveszélyes-e az 
ingatlan, és ennek megfelelően tegyék meg a szükséges intézkedéseket. 

Kérek mindenkit, hogy jobban figyeljenek a közérdekre és a maguk és má-
sok értekeire, érdekeire is. 

Megköszönöm megtisztelő figyelmüket!  

BLAZSEV ISTVÁN VILÁGBAJNOK
Aki esetleg nem ismerne Blazsev István vagyok, 18 éves, Dávodon lakom.  
Mielőtt elkezdtem a Kick Boxot legalább 1 évig erőnléti edzéseken vettem 
részt, de mivel nem akartam tetopász izompacsirta lenni, így valami olyan 
sportot szerettem volna, ahol az erő 
mellett ügyességre és kitartásra is 
szükség van. Már 2,5 éve vagyok a 
bajai Kick-Thai Boxing Team tagja, 
edzőim Mezőfi András és Mezőfi 
Richárd mesterek. Eleinte gondolni 
sem mertem a versenyzésre, mert 
az egyesületnél olyan profi harco-
sokkal találkoztam, akiknek úgy 
éreztem, hogy soha sem léphetek a 
nyomukba. Az edzőim bíztatására 
eleinte kisebb versenyeken indul-
tam, de a jó eredményeimnek kö-
szönhetően egyre feljebb kerültem 
a ranglétrán. 2017. áprilisban WFC( 
Független Harcosok Világszövet-
sége) amatőr nemzetközi bajnokságot nyertem K-1 kategóriában, 2017. 
szeptemberben a WFC amatőr országos bajnokságon is részt vettem, amit 
szintén megnyertem K-1 kategóriában. Ezeken a jó eredményeken fel-
buzdulva 2017. novemberben mestereim beneveztek az Olaszországban 
(Milánó) megrendezett WFC küzdősport világbajnokságra K-1 kategóri-
ába, Junior korosztályba, ahol szintén a dobogó legfelső fokára állhattam a 
világbajnoki övvel a derekamon. Ezekért az eredményekért kő keményen 
meg kellett dolgozni, heti minimum 5 edzéssel készültünk a versenyek-
re. A sporton és a tanuláson kívül sajnos másra nem nagyon van időm, 
de nagyon szeretem ezt a sportot és a közösséget, ahol edzhetek. Mivel 
betöltöttem a 18. évemet, így a jövőben felnőtt korosztályban kell helyt 
állnom. Nagyon kemény mérkőzések várnak rám, mert olyan harcosok-
kal kell majd küzdenem, akik tőlem sokkal idősebbek és tapasztaltabbak. 
Természetesen eddig sem voltam verhetetlen, és ezután sem leszek az, de 
szerintem igaz az a mondás „Ami nem öl meg az megerősít”. 

Tisztelettel: Blazsev István

KIHŰLÉS VESZÉLY

Veszélyben a hajléktalanok, az egyedül élő idősek!

A fagypont alatti hőmérséklet kemény próba elé állítja az utcán élőket és 
a tüzelő nélkül, lakásukban egyedül élő idős embereket. A téli hideg idő 
beálltával veszélybe kerülnek a hajléktalanok és a fűtetlen lakásban élők. 
Kérjük, figyeljenek oda rájuk, működjenek együtt a rendőrséggel, az 
önkormányzatokkal! 

A hideg beköszöntével a 
rendőrség minden évben 
kiemelt figyelmet fordít a 
közterületeken élő hajlék-
talan személyeket fenyegető 
veszélyhelyzetekre, azok el-
hárítására. 

Hirtenberg János Sándor 
polgármester
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A kihűlés megelőzése érdekében a szolgálatot teljesítő rendőrök haladék-
talanul gondoskodnak a sérült, illetve a krízishelyzetben lévő hajléktalan 
mentővel történő elszállíttatásáról, továbbá felvilágosítást adnak a kari-
tatív szervezetek szolgáltatásairól a hajléktalan számára, amennyiben az 
ilyen kérdéssel fordul hozzájuk. 

A rendőrök szükség esetén – a 
hajléktalan személy fizikai álla-
potának ellenőrzését követően 
– a rendőrség ügyeletén keresz-
tül értesítik a területileg illetékes 
regionális diszpécserszolgálatot, 
amennyiben a krízishelyzetben 
lévő hajléktalan nem ismeri a 
környéket, készpénzzel nem ren-
delkezik, vagy a tömegközlekedési eszköz igénybevételével veszélyeztetné 
a közegészséget.

A hajléktalanok mellett kiemelt 
figyelmet kell fordítani a laká-
sukban, házukban – bármilyen 
okból – fűteni nem tudó, főleg 
egyedül élő, idős emberekre is. 

Tüzelő nélkül, hideg lakásban 
túlélési esélyeik csökkennek.  

Védelmük érdekében a rendőrség a jelzőrendszer részeként a társszervek-
kel – mentőszolgálatok, katasztrófavédelem, a megyei és települési ön-
kormányzatok, jegyzők és polgármesterek – közösen felhasznál minden 
rendelkezésére álló eszközt, és együttműködik a közszolgáltatást végző 
szervekkel és a civil szervezetekkel. 

Az állami intézményeken, a civil szervezeteken túl az egyes állampolgá-
roknak is nagy szerepük lehet abban, hogy a kihűléses halálesetek meg-
előzhetők legyenek. Így mindenki nyújthat aktív segítséget a hideg idő 
beköszöntével. 

Kérjük, az eddigieknél jobban figyeljenek a környezetükben élőkre, a 
legveszélyeztetettebb, tudottan magányos idős emberekre – füstöl-e a 

lakásuk kéménye – és az utcára szorult hajléktalanokra.

Kérjük, hogy mennyiben tudnak olyan emberről, akit akármilyen ok-
ból kihűlés veszélyeztethet, tegyenek bejelentést az ingyenesen hívható 
107-es, vagy a 112-estelefonszámokon, illetve jelezzék a lakóhely sze-

rint illetékes önkormányzatnak!

EGY HÓNAP – EGY TÉMA A BIZTONSÁGOS 
INTERNETHASZNÁLATÉRT 

2017. NOVEMBER

ITT A FŰTÉSSZEZON MEGJELENHETNEK A TÜRKÖS FAÁRUSOK!

BIZTONSÁGOS VÁSÁRLÁS 

Novemberben megkezdődik a karácsonyi vásárlások időszaka. Ennek so-
rán az online vásárlás és az online fizetés is egyre népszerűbb. Az interne-
tes vásárlásnak alapvetően két fajtája van: a webshopokban és az aukciós 
portálokon történő vásárlás. A webshopokban általában a kereskedők új 
terméket árulnak, számlával, jótállással. Az aukciós portálokon viszont 
sok esetben használt termékek szerepelnek, számla és jótállás nélkül. Így 
az áruk is alacsonyabb, de kevésbé garantált a minőség, ezt a vásárlásnál 
mindig tartsuk szem előtt.

SZEMÉLYES ÁTVÉTEL

Az online vásárlás legnagyobb kockázata, hogy megkapom-e a pénzemért 
a kiválasztott árut, illetve azt kapom-e, olyan minőségben, amit kiválasz-
tottam. A webshopokon és az aukciós portálokon keresztül történő vá-
sárlásoknál többnyire van lehetőség arra, hogy a terméket személyesen 
vegyük át, a helyszínen fizetve. Ez a legbiztonságosabb forma, hiszen a 
fizetés előtt láthatjuk az árut, és ha az nem felel meg az elképzeléseinknek, 
elállhatunk a vásárlástól. Az aukciós portálok esetében azonban a fizetés 
előtti megtekintésre nincs lehetőség, ezért a licitálás előtt kérjünk megfe-
lelő tájékoztatást a termékről.

CSOMAGKÜLDÉS

Nem mindig van lehetőség a személyes átvételre, ilyenkor marad a pos-
tai út. A megrendelés előtt mindig tájékozódjunk a jótállás feltételeiről, 
a szállítási költségekről és a szállítás idejéről. Webshop esetében nézzük 
meg, hogy ki üzemelteti az oldalt (cég vagy egyéni vállalkozó), az oldalon 
mindig fel kell tüntetni a címet, az adószámot és cégjegyzékszámot, illetve 
a csomagküldésre jogosító nyilvántartási számot.

UTÁNVÉTEL

Az áru kifizetése többféleképpen történhet. Utánvétellel történő fizetés 
esetén a postásnak vagy a futárnak kell fizetni. Ebben az esetben a csoma-
got biztosan megkapjuk. Mindig ellenőrizzük, hogy a csomag bontatlan 
és sértetlen állapotú-e. Ellenkező esetben ne vegyük át, hanem küldjük 
vissza a feladónak. Ha van lehetőségünk, nyissuk ki és ellenőrizzük, hogy 
tényleg a megrendelt áru van-e benne.

ÁTUTALÁS, BANKKÁRTYA-HASZNÁLAT

Utánvétel helyett lehetőség van az áru előre történő kifizetésére. Ezt meg-
tehetjük átutalással. vagy fizethetünk bankkártyával közvetlenül az inter-
neten. Használhatunk úgynevezett virtuális bankkártyát is, amelyre aján-
lott csak akkora összeget feltölteni, amekkorára az aktuális vásárláshoz 
szükség van.

Az oldalon ellenőrizzük, hogy rendelkezik-e tanúsítvánnyal. Ennek meg-
léte garantálja, hogy az oldalt az adott bank üzemelteti, valamint, hogy a 
kapcsolat, amelyen keresztül az adatainkat küldjük megfelelően titkosított.

JAVASLATOK 

• Ha lehet, válasszunk személyes átvételi módot! 
• Ellenőrizzük az eladót (visszajelzések, közzétett adatok alapján)!
• Bankkártya adatainkat csak a bank online fizetésre létrehozott oldalán adjuk meg (e-mailben soha)!
• Ellenőrizzük, hogy a fizetésre használt oldal rendelkezik-e tanúsítvánnyal! 

Itt a fűtési szezon, így megyénkben is megjelenhetnek a trükkös 
faárusok. Minden évben több tucatnyi embert csapnak be a tű-
zifával házalók. Trükkök tömegével verik át a megrendelőket a 
„tüzelős csalók”.

Elkövetési módszereik jellemzői a következők:

A kereskedelmi árnál jóval olcsóbban kínálják „kiváló” minőségű porté-
kájukat plakátokon, hirdetési újságokban. Csak egy telefonszámot adnak 
meg a hirdetéseikben, az áru értékesítését pedig általában helyszínre szál-
lítással vállalják. A jármű platóján még tíz mázsának mondják a tüzelőt, 
udvaron leborítva a döbbent „megrendelő” már csak ennek a felét találja. 
A laikus vevő gyakran még csak becsülni sem tudja, hogy valóban annyit 
kapott-e, amennyit megrendelt.

Előfordulhat, hogy nem a megrendelt minőségű tűzifát szállítják ki.

A vásárlás során, – ha nagyobb címletű bankjegyből vissza kell adni – 
kifigyelhetik, hol tartja a gyanútlan házigazda a pénzét, majd a figyelmét 
elterelve (vizet kérnek, WC-re, mosdóba mennek) megszabadítják tőle.

Hogyan lehet elkerülni az áldozattá válást? 

• Fontolják meg a kiválónak tűnő – piaci árnál jóval kedvezőbb – ajánla-
tot! Őrizzék meg egészséges bizalmatlanságukat az árusokkal szemben.

• A megrendeléskor előre egyeztessenek időpontot a kiszállításhoz, és 
lehetőség szerint kérjék valamelyik szomszéd vagy rokon segítségét, je-
lenlétét, aki jártas a tüzelőanyagok vásárlásában. 

• Kérjenek mérlegelést valamelyik közeli TÜZÉP telepen. Egy ilyen ké-
résnél a tisztességtelen szándékúak azonnal tovább állnak.

• Csak azután fizessenek, amikor mindent rendben találnak. 
• Legyenek óvatosak, és ne engedjenek be otthonaikba idegeneket, így 

nem válhatnak trükkös tolvajok áldozatává.

(Az illusztrációban a tanúsítványokat láthatjuk három különböző internetes böngészőben.)

www.police.hu



DÁVODI ÉLET                 XXXII. ÉVFOLYAM, 2017. DECEMBER                             SZENTKARÁCSONY HAVA DÁVODI ÉLET                 XXXII. ÉVFOLYAM, 2017. DECEMBER                             SZENTKARÁCSONY HAVA

8 9

BIZTONSÁGI TANÁCSOK 
MOBILKÉSZÜLÉKEKHEZ

A 3 VICCES MIKULÁSOS SZTORI

Legyen szó laptopról vagy okostelefonról, a bűnözőket mind a készülék, 
mind pedig a rajtuk található érzékeny adatok érdeklik. A védelem első 
pontja a fizikai hozzáférés: munkahelyen, tárgyaláson, étteremben, rep-
téren, szállodában, készülékünket mindig tartsuk látótávolságban, kar-
távolságunkban.

Használjanak jelszavas vagy PIN zárolás fel-
oldást, mely hozzáférés védelmet biztosít, ha 
idegen kézbe kerülne a készülék. 

Az időzár, képernyő időkorlát opciót kapcsol-
ják be, így illetéktelenek nem tudják megtekin-
teni címjegyzéküket, illetve egyéb személyes 
adataikat, hívást indítani vagy alkalmazásokat 
telepíteni. (vicces kedvű kollégák sem tudják telefonunk nyelvét kínaira 
változtatni) 

Kapcsolják be az adatok törlése opciót bizonyos számú (pl. 5) sikertelen 
feloldási próbálkozást követően. Így, ha el is tulajdonítják a készüléket, 
legalább személyes, illetve céges adataikat biztonságban tudhatják. 

Ha befejezték használatát, kapcsolják ki a Bluetooth, Wi-Fi kommuni-
kációt. Ezzel az akkumulátor készenléti idejét növelhetik, valamint elke-
rülhetik a csaló hotspotokra való csatlakozást, illetve kéretlen Bluetooth 
üzenetek fogadását. Wi-Fi esetében ajánlott továbbá az „Automatikus 
csatlakozás” / „Hálózati értesítés” kikapcsolása. 

Alkalmazások telepítését csak 
a hivatalos áruházakból (Google 
Play, Apple Store) végezzék. Ezek 
sem tökéletesek, de biztonságosab-
bak, mint a kontroll nélküli forrás-
ból származók. 

Alkalmazások engedély kéréseit 
mindig olvassák el. Ha pl. egy játék túl kíváncsi, és a működéséhez józan-
ésszel végig gondolva egyáltalán nem szükséges – pl. SMS küldés, cím-
jegyzékhez hozzáférés -felhatalmazásokat is szeretne, inkább álljanak el a 
telepítéstől és keressenek alternatívát. 

Nyilvános Wi-Fi használata során mellőzzék a vásárlást, vagy ban-
ki oldalak használatát. Ilyen hálózati kapcsolat során kerüljék az olyan 
kommunikációt, mely jelszót, számlaszámot, kártyaszámot érint, hiszen 
ezeket akár mások is láthatják. 

Legyenek körültekintőek a QR kódok (kétdi-
menziós vonalkód) feldolgozásával. 

Telepítsenek és használjanak valamilyen 
antivírust vagy biztonsági csomagot. (hasz-
náljanak pl. avast! F-Secure, Kaspersky vagy 
Symantec terméket) 

Böngészés során kiemelten figyeljenek (kétszer 
is ellenőrizzük a címsort) a megnyitott oldalra, hiszen a kis képernyő mi-
att könnyebben eshetnek adathalászat áldozatává. Alkalmazásaik védel-
me fontos. Például az AppLock alkalmazás lehetővé teszi, hogy kiválasz-
tott funkciók csak egy külön jelszó begépelése után legyenek aktiválhatók. 

Adataik védelme, titkosítása. Kapcsolják be a készüléken, valamint a kül-
ső SD kártyán található adatok titkosítását. 

Forrás: https://www.mkb.hu/sw/static/file/item_5137.pdf

Android IOS (iPhone, iPAd) Windows Phone

Mikulás napja hagyományosan vidám ünnep, mely olykor még 
az őrültséget sem nélkülözi. Íme, a legjobb sztorik! 

•    Kovács Adrienn

Itthon december 6-án tartjuk Szent Miklós püspök ünnepét, az angolszász 
országokban viszont szenteste érkezik a piros ruhás vendég. Ugyan ez több 
mint két hét eltérést jelent, a Mikulás lényege minden nemzetnél ugyanaz: a 
szakállas jótevő az éj leple alatt ajándékokkal lepi meg a házak lakóit.

A Télapó érkezése minden-
hol örömteli, várva várt ese-
mény, sőt, általában vicces 
vagy akár őrült elemektől 
sem mentes. Íme, néhány 
Mikulás-napi humoros 
történetet a nagyvilágból! 

Mikulás x-faktor skót módra

A skótokat nem kell félteni, ha ünnepi őrültségről van szó. Dundee város-
ában például bevett szokás a Mikulás-válogató, vagyis egyfajta Mikulás 
x-faktor megrendezése. A verseny ötlete egyébként a helyi turisztikai hi-
vatal dolgozóinak fejéből pattant ki, akik szentül hiszik, hogy csak komoly 
mustrával deríthető ki, kiben van meg az a plusz, ami az egyszerű skótot 
ideális Mikulássá teszi.

A válogató mindenható mentora, Dr. Colin Smith a próbatétel menetét is 
felvázolta. A verseny külső mustrával indul, aki idősödő, pirospozsgás és 
testes, máris továbbjutott. Akiből árad - ahogy a bírák fogalmaznak - az 
általános derű, és még a piros szín is jól áll neki, máris a döntőben van.

A fináléban a versenyzőknek a zsűri előtt prezentálniuk kell, mennyire 
megy neki a ho-ho-ho kiáltás és a csengettyűk rázása. Aki produkciójá-
val nem képes bizonyítani, hogy megvan benne az a bizonyos Mikulás 
x-faktor, kiesik a versenyből. Akit nem bír el a kutyaszán, szintén kiesik. 
És, hogy mit kap végül a győztes? Némi fizetést és szüntelen rajongást.

A zsűri elnöke ki is jelentette, hogy a befutónak ugyan nem ajánlanak fel 
lemezszerződést, de azt mindenképp megígérhetik, hogy ő lesz a kará-
csony első számú slágere.

A környezetvédelem nem csak 
a felnőttek dolga.  Földünket, 
környezetünket ugyanis gyer-
mekeink fogják tovább használ-
ni. Ez az alapgondolat ébresztett 
rá arra, hogy próbáljunk min-
dent megtenni környezetünk 
fenntarthatósága érdekében. 

Szemléletünk megváltoztatása, hogy hogyan történik, ebben látjuk a leg-
nagyobb szerepünket.  Mi indít el bennünket ezen az úton, az is több okra 
vezethető vissza. Láthattunk környezeti katasztrófát, meggyőződésünkké 
vált, hogy tudunk változtatni a dolgokon illetve beláttuk, hogy eljött az 
idő és cselekedni kell. 

Az Ökoiskola cím azon intézmények elismerése, amelyek átgondoltan, 
rendszerszerűen és mindennapi gyakorlatként foglalkoznak a környezet-
tudatossággal, a fenntarthatóságra neveléssel, a környezeti és egészségne-
veléssel, valamint a globális felelősségvállalásra neveléssel is. 

Az ökoiskolák kiemelt jelentőséggel bírnak a fenntarthatósági célok el-
érésében, melyeket nemcsak Magyarország Alaptörvénye rögzít, hanem a 
Nemzeti alaptanterv kiemelt fejlesztési területe is. 

A 2017-es Ökoiskola Cím pályázaton indultunk. A tavaszi és őszi fordu-
lóban összesen 45 iskola nyújtott be sikeres pályázatot. A Dávodi Forrás 
Általános Iskola is ezek között volt. 29 iskola első pályázó volt, a többiek a 
Cím megújítására vagy az Örökös Ökoiskola Cím elnyerésére pályáztak.

Az ökoiskola tulajdonképpen egy környezetbarát iskola, 
• amelynek tantervében és pedagógiai programjában meghatározó szerep 

jut a környezeti nevelésnek valamint a fenntarthatóság kérdéskörének. 
• amely lehetőséget biztosít tanulói számára tanterven kívüli tanulási 

formákra(vetélkedők, pályázatok, erdei iskola, projektek), ezzel elősegí-
ti a tanulók környezettudatos magatartásának kialakulását 

• amely a szülőkkel és a helyi közösséggel együttműködve részt vesz a 
helyi környezeti problémák vizsgálatában, megoldásában.

• amely technikai- gazdasági szinten igyekszik takarékosan bánni az 
energiaforrásokkal, csökkenteni a hulladékok mennyiségét, az iskola 
külső és belső környezetét esztétikusan kialakítani és megteremteni az 
egészséges iskolai munka feltételeit.

ELNYERTÜK AZ ÖKO ISKOLAI CÍMET

DÁVODI KDNP TÁJÉKOZTATÁS

Keresztes Tamás Gábor

2017-ben eredményes évet zár a KDNP Dávodi helyi szervezete.  

Március 8-án sikeresen végződött a Jótékonysági est árverése, amelyen 
összegyűlt összeg nagy része fedezte a Püspökpusztai templom új ajta-
jának költségeit. Ezúton köszönetet mondunk a megyei vezetőknek és a 
résztvevőknek, hogy számunkra ezt megrendezték.

Szeptemberében a Dávodi KDNP szervezetünk segítette adományokkal 
egy erdélyi fiatalember magánmúzeumát. Az árverésen befolyt összeget 
felajánlottuk. 

„Mert múltunk ne tűnjön el!”

A Dávodi Polgárőr Egyesület nevében ezúton köszönetet mondok 
minden szervezetnek és magánszemélynek, akik támogatásukkal 
segítették egyesületünk munkáját. Egyúttal mindenkinek Békés Ka-
rácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánok a Dávodi Polgárőr 
Egyesület nevében:

Kovács Lászlóné 
Dávodi K.D.N.P.  helyi vezetője 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer  
2018. évi fordulójáról

1 felsőoktatási intézményben tanuló hallgató „B” típusú pályázata 
érkezett be határidőben.  
A támogatási idő: 3 x 10 hónap 
A támogatás összege: 8.000,-Ft/hó

7 felsőoktatási intézményben tanuló hallgató „A” típusú pályázata 
érkezett be határidőben.  
A támogatási idő: 10 hónap 
A támogatás összege: 8.000,-Ft/hó

Összességében Dávod Önkormányzat Képviselőtestülete által a 8 fő részé-
re megállapított támogatási összeg: 64.000,-Ft/hó.
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Nesze semmi, fogd meg jól!

A feledékeny nagypapa története amolyan internetes legenda, mely évek 
óta kering a világhálón, de, hogy kivel történt, és mikor, az már a múlt 
homályába veszett. Szerencsére az angolszász területen megesett sztori 
egyetemes, és annyira jellemzően emberi, hogy még évek múlva is meg-
mosolyogtat.

A történet szerint a távol élő nagy-
papa a Mikulás látogatásának kö-
zeledtével elhatározta, hogy idén 
csak egy borítékot küld unokáinak 
egy üdvözlőkártyával és egy azonos 
összegre kiállított csekkel, hogy a 
pénzből azt vehessenek maguknak, 
amit szeretnének. Elő is készítette a 

névre szóló csomagot, a kártyákra fel is rótta reszketeg kézírásával a szöve-
get: drága kisunokám, idén vedd meg magadnak az ajándékot!

A borítékok már rég úton voltak, amikor nagypapi egy köteg irat alatt 
felfigyelt egy gyanús szelvényhalomra. Így derült ki, hogy a borítékokból 
csak a lényeget felejtette ki, magát a csekket. Az új felfedezés fényében 
persze az üdvözlőkártya szövege is egész más jelentést kapott.

A texasi meztelen Mikulás

A texasi Big Springben egy pihent agyú szomszéd, a szoborgyűjtő Berry 
McBee okozott nagy derültséget Mikulás környékén, amikor egy élet-
nagyságú David szobrot állíttatott fel az előkertjében, ledér Télapónak öl-
töztetve. A vicces kedvű férfi ünnepi meglepetésnek - és persze poénnak - 
szánta a Michelangelo által készített szobor mását, ezért aggatott az ismert 
alakra műszakállat és Mikulás-sapkát.

A Télapóvá avanzsált izmos bibliai hőst a többség mosollyal fogadta, de 
voltak olyanok is, akiknél kiverte a biztosítékot a Mikulás-szobor altáji 
meztelensége. Így aztán McBee kénytelen volt a figurára alsónadrágot 
húzni, nehogy közerkölcsbe ütközőn kreációja.

forrás:  
http://femina.hu/karacsony/a_3_legviccesebb_mikulasos_sztori_amit_valaha_hallottunk/

TÉLI MADÁRETETÉS: MIVEL SZABAD 
ÉS MIVEL TILOS ETETNI SZÁRNYAS 

BARÁTAINKAT TÉLVÍZ IDEJÉN?

Horváth Eszter

A tél kezdetén sokan lelkesen fog-
nak hozzá a madáretetéshez, hi-
szen az apró szárnyasok megfigye-
lése kellemes szabadidős program 
lehet az egész családnak.

Fontos azonban, hogy bizonyos 
szabályokkal tisztában legyél, mi-
előtt kiszórsz az erkélyre két marék napraforgó magot. A téli madárete-
tésről Gál Szabolcs madarászt, a Domberdő Természetvédelmi Egyesület 
alelnökét kérdeztük.

Téli madáretetés: mikor fogjunk hozzá?

A madáretetés kezdete nem naptárhoz, hanem időjáráshoz kötött. Alapve-
tően a téli fagyok beálltával indokolt elkezdeni, különösen, ha leesik a hó. 
Ilyenkor csak nehezen találnak élelmet telelő madaraink - hangsúlyozza 
Gál Szabolcs. Tehát fix időpontja nincs, előfordul az is, hogy egyáltalán 
nem indokolja az etetést az időjárás.

A fiókanevelési szezonra - azaz március közepétől - abba kell hagyni a 
madarak etetését. Ennek oka, hogy a döntően növényi táplálék - mint pél-
dául a napraforgómag - nem ad elég energiát a fejlődő fiókáknak, így ha a 
szülők kényelemből azzal etetnek, a fiókák elpusztulhatnak.

Ha már elkezdted, ne hagyd abba a téli madáretetést, mert az odaszokott 
kosztosok a hideg időben könnyen éhen halhatnak. Emellett a mennyiség 
kérdése is fontos: ha két kiló napraforgóval kezdted, a legnagyobb hóban 
ne válts át két darab cinkegolyóra - figyelmeztet Gál Szabolcs.

Mivel etethetsz?

Az olajos magvak - dió, napraforgó - a legegyszerűbbek és táplálóbbak. 
De természetesen sok minden mással is lehet etetni. A rigóknak almával, 
a gerléknek kukoricával, a sármányoknak kölessel kedveskedhetsz. Az an-
golok szeretett madara a vörösbegy, amit főtt répával, reszelt sajttal, liszt-
kukaccal néha kézhez is szoktatnak.

A kenyér és a péksütemények azonban tiltólistán vannak! Ezek könnyen 
vizesednek, bepenészednek, a madaraknak gyomorbántalmakat okoznak. 
Semmiképp ne etess velük! A szalonna és a tepertő jó lehet, de sótlanul 
csak. A főtt rizs, főtt zöldségek is mehetnek, de nagy hidegben könnyen 
összefagynak, és fogyaszthatatlanná válnak - tudjuk meg Gál Szabolcstól.

A sok helyen kapható műanyaghálós gömböket jobb elkerülni, a kis ma-
darak lába beleakadhat, eltörhet, és nem tudnak elrepülni a táplálkozás 
után.

forrás: http://femina.hu/karacsony/teli-madaretetes/

HOL VAGY KARÁCSONY?

Beköszöntött a december, és vészesen közeledik Karácsony, a 
szeretet ünnepe…  Azt mondják, ilyenkor bármi megtörtén-
het.  Vajon tényleg így van, vagy csupán mende-monda lenne 
mindez? A Karácsony a családunkról és a Párunkról szól vajon, 
vagy valami egészen másról? 

Annyiszor megfogadtad már, hogy a következő Karácsonyod szebb lesz, 
jobb lesz, és minden eddiginél emlékezetesebb lesz! Na persze, pozitív ér-
telemben! És most ott ülsz a párnáid között, bámulsz a tavalyi díszekre, a 
szobád sarkában a tavalyi fa helyére, és felidézed az emlékeidet… 

Könnyek szöknek a szemedbe, hisz tudod: a fogadalmad idén sem jött 
össze, és idén is szomorúan nézed majd a karácsonyi fényeket, fájdalom-
mal, bűntudattal és mérhetetlen hiánnyal a szívedben.

De tudod, nem kell ennek így lennie! Pontosan azért, mert a Karácsony 
a szeretet ünnepe!

…és ha mélyen magadba nézel, tudnod kell, hogy a szeretet ott él benned, 
a lelkedben! Nem valami külső forrásból kell megszerezned, és nem kell 
magadévá tenned.  

Volt, hogy kislányként az ablakból a csillagokat kémleltem, a kivilágított 
utca fényeibe révedeztem, és dobogó szívvel írtam a sorokat a Jézuskának, 
melyben felsoroltam minden egyes kérésemet. Némelyek valóra váltak, 
mások pedig nem…

Elmúltak az évek, és halványultak az emlékek, de egyvalami nem válto-
zott: az érzés, amivel várom az Ünnepet! Hisz’, talán már nem írok levelet, 
és a csillagokat is ritkábban kémlelem, de ha rabul ejt a Karácsony illata és 
hangulata, akkor újra gyorsabban ver a szívem, és újra ráébredek, hogy a 
Karácsony nem csak a szeretet, hanem a csodák ünnepe is!

Egy időszak, amikor minden megtörténhet. S az érzés, amiről sokszor azt 
hittem, elveszett, ilyenkor újraéled bennem, s újra megtalálom Önma-
gamban azt, amit már hosszú évek óta keresek.

Hiszen a Karácsony nem feltétlen a Családról, vagy a Párunkról 
szól. A Karácsony mindaz, ami bennem él, és amit ebből má-
soknak adhatok! 

A Karácsony a pillanatok varázsa. Amikor egy idős néni kosarát felci-
peled a negyedik emeletre, amikor egy szomorú embert megvigasztalsz, 

amikor élményt adsz valakinek, amikor egy állaton segítesz, amikor egy 
gyermeket átölelsz, és amikor a boltban mosolyogva kívánsz szép napot 
valakinek.

Amikor meglátod a felhős égen a szivárványt, amikor vasárnap reggel ki-
süt a nap, amikor hirtelen hatalmas pelyhekben havazni kezd, az mind-
mind a Karácsony ünnepe!

Hogy ez nincs ott a mindennapokban? De igen! Ha észrevesszük, ott van! 

És tudod mit? Nem attól lesz boldog az életed, hogy egy fotón mosolyogsz 
a Kedveseddel, a gyermekeiddel, és ott van melletted a Golden Retrie-
ver…  Hiszen, mindez mit sem ér, amikor félelemmel a szívedben alszol 
el a családod közelében!

Mi lenne, ha idén Karácsonykor megajándékoznád Magadat is?

Nem könyvvel, vagy parfümmel, hanem hittel, reménnyel, és egy új világ-
gal!

Én úgy döntöttem, ezt teszem!

Lehet, hogy hibáztam. Lehet, hogy fájdalmat és szomorúságot okoztam 
annak, aki teljes szívével szeretett, és talán hibásan ítéltem meg az éle-
temet. De sohasem adtam fel! -épp ezért most újjáépítem a világot, ami 
összeomlott bennem!

A Karácsony a csodák és az erő ünnepe! Ebben az időszakban bármi 
megtörténhet!

És amiről azt hitted, elveszítetted, az valójában ott él a szívedben, és 
Veled marad minden egyes napon, ha elhiszed!

Írd újra az életed, maradj erős, és figyelj! :)  Az idei Karácsonyod ettől 
lesz jobb, ettől lesz szebb, és ettől lesz a legemlékezetesebb! 

Az idei Karácsony a Te ünneped! 
Szerző: Bibók Barbara

forrás: http://www.almaimotthona.hu/hol-vagy-karacsony_img-1.html

Marcipános karikák

Hozzávalók:
• 12 dkg marcipánmassza
• 15 dkg vaj
• 18 dkg liszt
• 2 tojás
• 4 dkg cukor
• 6 dkg keményítő
• 1 narancs reszelt héja
• porcukor a szóráshoz

A hozzávalókat összekeverjük és habzsákba töltjük. Egy tep-
sit kibélelünk sütőpapírral, és a tésztából karikákat nyomunk rá. 
180 fokon kb. 10-12 percig sütjük. Hagyjuk kihűlni és porcukorral 
megszórjuk.

forrás: http://orsicsibe.blogspot.hu/search/label/Kar%C3%A1csony

RECEPTEK
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Hozzávalók: 

• 4 kacsacomb
• 8 fokhagyma gerezd
• 4-6 kakukkfű ág, vagy szárított kakukkfű
• 1 ananász
• 10 dkg mazsola
• 2 kisebb vöröshagyma
• 0,5 dl rum
• 2 evőkanál méz
• 1 evőkanál balzsamecet
• cayenne-i bors
• chili paprika
• 4 nagy burgonya
• kókusz olaj

Lélegzetelállító  
mézeskalácstorta 
 
Hozzávalók egy 18 cm átmérőjű tortához 
 
A tésztához: 
• 20 dkg vaj/margarin 
• 15 dkg porcukor  
• 2 evőkanál méz  
• 4 tojás  
• 1 csomag sütőpor  
• 1 teáskanál mézeskalács-fűszerkeverék  
• 25 dkg liszt 

A krémhez: 
• 4 dl tej  
• 20 dkg cukor  
• 1 csomag vaníliás pudingpor  
• 20 dkg puha vaj/margarin  
• 1 teáskanál mézeskalács-fűszerkeverék 

A mézeskalácshoz (kb. 16 darabhoz): 
• 10 dkg liszt + a nyújtáshoz  
• 1 kávéskanál szódabikarbóna  
• 5 dkg méz  
• 1 teáskanál mézeskalács-fűszerkeverék  
• 4 dkg vaj/margarin  
• 1 tojás 

Elkészítése:

1. A húsokat előző este a húsos felükön 
bedörzsöljük sóval, kinyomott 
fokhagyma gerezddel. (Mindegyik 
combhoz 1 gerezd.) Másnap belefek-
tetjük őket egy tepsibe, fokhagymát, 
kakukkfüvet, két karika ananászt teszünk mellé, 
lefóliázzuk, és előmelegített 220 fokos sütőbe tesszük. 15 perc után vissza-
vesszük a sütő hőmérsékletét 180 fokra, és két és fél órán keresztül sütjük. Ekkor levesszük a 
fóliát, és piros ropogósra sütjük fél óra alatt.

2. A krumplikat meghámozzuk, és uborka gyalun legyaluljuk. Muffin sütő formába tesszük, 
úgy, hogy a levelek fedjék egymást. Addig dugdossuk a krumpli szirmokat, míg rózsaformát 
nem kapunk. Locsoljuk meg kókuszolajjal a virágokat.

3. Süthetjük együtt a kacsacombokkal. (Én így tettem.) Utólag sózzuk.

4. Míg a sütőben sülnek a dolgok, elkészítjük a chutneyt.

5. Az ananászt meghámozzuk, kivágjuk a közepét, és feldaraboljuk. A hagymákat apró kock-
ára vágjuk. Az ananászt, a mazsolát, a hagymát, a mézet, a rumot, a balzsamecetet, a chili 
paprikát egy edénybe tesszük, öntünk hozzá kb. fél dl vizet, és folyamatosan keverve felfor-
raljuk. Ha felforrt, még húsz percig főzzük.

forrás:  https://reviczkyblog.com/2013/12/14/karacsonyozzunk-kacsacomb-es-krumplirozsa-ananasz-chutneyval/

Elkészítése:

1. A tésztához kihabosítjuk a puha va-
jat/margarint a porcukorral. A mézet 
és az egész tojást összekeverjük, majd 
a vajas/margarinos részhez adjuk, 
végül beleforgatjuk a sütőporral és 
fűszerrel elkevert lisztet.

2. A masszát három részre osztjuk, sütőpapírral bélelt, 18 cm-es tortaformákba 
öntjük. 3 darab tortalapot sütünk 170 °C-ra előmelegített sütőben 20-25 perc alatt, 
tűpróbával ellenőrizzük. Kihűtjük.

3. A krémhez hagyományos módon pudingot főzünk a tejből, cukorból és pudingpor-
ból, kihűtjük. Ha kihűlt, habosra keverjük a nagyon puha vajjal/margarinnal, végül 
hozzákeverjük a fűszerkeveréket.

4. A krémmel összetöltjük a lapokat úgy, hogy a torta tetejére és az oldalára is jusson. 1 
órára hűtőszekrénybe tesszük dermedni.

5. A mézeskalácshoz elmorzsoljuk a lisztet a szódabikarbónával, fűszerrel és a vajjal/ 
margarinnal, majd a mézet és a tojást hozzáadva sima tésztává gyúrjuk. Letakarva 
pihentetjük szobahőmérsékleten 15-20 percet.

6. A mézeskalács tésztát lisztezett munkalapon fél cm vastagra nyújtjuk. Karácsonyi (fenyő, 
szív, házikó stb.) kiszúróval kiszúrjuk, a darabokat sütőpapírral fedett sütőlemezre fek-
tetjük. 170 °C-ra előmelegített sütőben 6-7 perc alatt készre sütjük, kihűtjük.

7. A tojásfehérjét fakanállal kikeverjük a porcukorral, zacskóból kinyomva megdíszítjük 
vele a mézeskalácsokat. A tortát tálalás előtt megszórjuk kókuszreszelékkel, majd a 
mézeskaláccsal díszítjük. 

 
forrás: http://noklapja.nlcafe.hu/konyha/konyha-desszert/2016/12/25/lelegzetelallito-mezeskalacs-torta/

A díszítéshez: 
• 10 dkg porcukor 
• fél tojásfehérje
• 3 dkg kókuszreszelék

Karácsonyozzunk –  
Kacsacomb és krumplirózsa ananász chutneyval

Elkészítés: 90 perc + pihentetés és hűtés  •  Sütés: 20-25 + 6-7 perc  •  Kalória: 7561 KCAL/Egész torta


