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DÁVODI ÉLET
DÁVOD község ÖNKORMÁNYZATÁNAK lapja

Lupsánné Kovács Eta
Jön a tavasz

Elballag már lassan a tél,
nyomában a kikelet

noszogatja lágy szellővel 
a sétáló hideget. 

Festéket hoz, remény-zöldet,
átrajzolja a rétet,

aranysárga virágok lent,
égig dobja a kéket!

Gyengéd szellő illatot hajt,
a tavasznak barátja,

jókedvében borzol néha 
a fűszálak hajába.
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FELHÍVÁS!
 LOMTALANÍTÁS, ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉS

Albert Camus Nobel díjas francia  író szerint Sziszüphosz, a görög mon-
davilág korintusi  királya, a célját, végső értelmét keresők örök megszemé-
lyesítője. Sziszüphosz az általa sok rablás és pusztítás által magára vonta az 
istenek haragját .Az alvilág azzal büntette meg, hogy élete végéig görges-
sen egy hatalmas kőtömböt. Büntetéséből csak akkor szabadulhat, ha ezt a 
sziklatömböt képes lesz felhengeríteni az alvilág egyik kiemelkedő csúcsá-
ra. De ez a kőtömb az utolsó pillanatokban mindig visszagurul a mélybe. 
Így a sziszüphoszi munkát mindig kezdhette elölről.

Napjaink embere is mintha hitelt adna a pesszimista hangulatú mítosz ta-
nításának. Hit hiányában  kérdezi: minek dolgozzunk, kínlódjunk és ter-
meljünk, építsünk és szaporodjunk? Talán azért, hogy egyszer elénk álljon 
a halál és követelje jussát?

A hívő keresztények nem pesszimisták! Krisztus feltámadás óta nincs  
okunk a kétségbeesésre. Az evangéliumok tanúsága alapján rájöttek, hogy 
az életük nem hiábavaló! A feltámadásba vetett hittel rájöttek, hogy van 
jövőnk. Van, mert Krisztus legyőzte a halált, győzött a Golgotán. Ez az év 
legnagyobb eseménye, az évszázadok és évezredek legizgatóbb örömhíre. 
A hírügynökségek sohasem találkoztak eget-földet megrázóbb jelenté-
sével. Krisztus feltámadt! Ezt harsogják ma Rómában, Wasingtonban, és 
Moszkvában. Ez az örömhír visszhangzik az őserdei dzsungelek és világ-
városi felhőkarcolók között ,szerte az egész földön. Ugyanakkor azt is el 
kell mondanunk, hogy nincs a világnak még egy ilyen vitatott, szenzációs 
jelentése, mint a húsvéti hír.

A megoszló vélemények sohasem csaptak hevesebben össze, mint éppen 
ezen hit felett. Tanítást sohasem vitattak volna jobban, mint Krisztus fel-
támadásának örömhírét. Krisztus feltámadásának örömhírét zengi a hívők 
hatalmas tábora. Mások megalkuvóbbak, és Jézus ügyének, szellemének to-
vább éleséről beszélnek az egyházban. Sok tudálékos és okoskodó meg egye-
nesen a legendák, a hallucinációk, a fantáziák és ábrándok világába utalják 
a húsvéti tanítás örömhírét. A véleménykülönbségek harcában a hívő ke-
resztény ismételten arra kényszerül, hogy Krisztus föltámadásának a hitét a 
maga és mások számára elfogadhatóvá tegye. Ennek érdekében főleg komoly 
tanúkra és hitelt érdemlő hitvallókra hivatkozik, olyan tudósítókra,  amelyek 
igazához semmi kétség sem fér.

Az sem hagyható figyelmen  kívül, hogy a hírközlés már csak Guttenberg  
találmánya óta is, az újságokon, rádión és tévén keresztül  a mai napig óri-
ási fejlődésen ment keresztül. Amíg egykor kitalált legendák, történetek, 
képek szóáradatok, cikkek fejezték ki mondanivalóját, addig ma  tömör 
tárgyilagosság  kell, hogy jellemezze a napi közlendőket. A hírek elfogha-
tósága ma is, akárcsak valaha egyformán a tudósítók a tanúk szavahihető-
ségére épül.

Jézus feltámadásának tudósítói derék férfiak. Nem elfogultak, egyoldalú-
sággal sem vádolhatók. Még csak fellegekben járó álmodozó és ábrándo-
zók sem voltak.

Szavahihetőségük megítélésénél egyáltalán nem hagyható figyelmen kívül, 
hogy tudósításaikat olyan  ellenséges környezetben kellett megfogalmazni-
uk, amely nagyon is kritikusan hallgatta vallomásaikat, és mindent elkö-
vetett, hogy megkérdőjelezze azt! Ezek a férfiak életüket áldozták beszá-
molóik, és hitük igazságaiért. Inkább meghaltak, minthogy egy jottányit is 
megváltoztattak volna Krisztus föltámadásáról kiadott közleményükben. 
Tanúvallomásaik szavahihetőségében nem kételkedhetünk. A föltámadás 
tanúi egyöntetűen hirdették: Krisztus föltámadt a halálból elsőként a ha-
lottak közül.

A Jézus föltámadásával kapcsolatos hit vitájának oka nem a tanúk szava-
hihetősége körül keresendő, hanem sokkal inkább abban az emberi ma-
gatartásban, amely nem hajlandó a feltámadás hitéből szükségképpen 
származó követelményekkel számolni. Akik ugyanis Krisztus feltámadását 
komolyan veszik, többé nem kereshetik életük  végső célját csak a földön. 
Helyesen figyelmeztette szent Pál a koleszei híveket:” Ha tehát Krisztussal 
feltámadtatok, keressétek ami fönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. 
Ami ott fönn van, arra legyen gondotok, ne a földiekre. „Szent Pál itt ker-
telés nélkül jelezte, hogy Krisztus föltámadása következményekkel jár, és 
szükségszerűen életet sürget. Többen erre csak vonakodva vállalkoztak. Az 
új krisztusi élet vállalása helyett egyszerűbb mindent megkérdőjelezni, és 
könnyelműen vitatni a megbízható tanúk beszámolóinak súlyos igazságát 
Urunk feltámadásáról. Kritizálni, méltatlankodni és hitetlenkedni köny-
nyebb, mint új életet kezdeni Krisztussal és Őt minden körülmények kö-
zött követni.

A hívő ember viszont tudja és vallja, hogy csak feltámadt Üdvözítőnkkel 
bontakozhat ki igazán életünk, lehet emberibb, szebb, és boldogabb. Egye-
dül gazdasági intézkedésekkel és reformokkal még nem teremthető igazi 
jólét, és nem érhető el az üdvösség. Ehhez általános erkölcsi megújulás 
szükséges, közös összefogás a kiölt krisztusi szellem újjáélesztése a társa-
dalom minden rétegében. Az Istennek és embernek tetsző élet verejtékes 
küzdelem árán valósítható meg. Az üdvösség nem hull minden további 
nélkül az ölünkbe. A munka, az áldozat és a küzdelem sokakat visszaret-
tent. A legtöbben fel sem fogják az áldozat, az önmegtagadás, az önzet-
len szeretet értelmét, nem tudnak mit kezdeni a feltámadás reményével, 
jobban szeretnék, ha egyáltalán nem lenne feltámadás. Így zavartalanul 
folytathatnák materiális életüket, és zavartalanul élvezhetnék mások elöl 
elharácsolt kincseiket, nem zavarná őket, hogy tekintetüket az odafönt val-
lókra és nem a földiekre kell irányítaniuk.

Jézus föltámadását azonban nem lehet ilyen személyes és fondorlatos mó-
don agyonhallgatni, és meg nem történté tenni. Jézus tanítványai hívők 
közösségében újra és újra továbbadják a feltámadás hitét, amelyet ők is 
szavahihető tanúk, és megbízható tudósítók és bátor hitvallóktól kaptak. 
Velük tanúskodnak az élet céljáról és értelméről még inkább arról, hogy 
az nem a földön és nem földiekben keresendő. Ez hiábavaló fáradozás és 
eredménytelen sziszifuszi munka. A feltámadás hívei elsősorban az égiek-
re és isteni értékek megszerzésére irányítják figyelmüket. Ráhagyatkoznak 
Jézus ígéretes szavaira, „Ti keressétek elsősorban Isten országát és annak 
igazságait, és ezeket,- mármint az anyagiakat- mind megkapjátok. Krisz-
tussal érdemes szövetkezni, érdeme Vele közös vállalkozásba kezdeni.

Ezen alkalmat szeretném megra-
gadni, hogy köszönetet mondjak 
mindazoknak, akik hozzájárultak 
mind anyagiakkal, mind tevékeny 
munkájukkal ahhoz, hogy a püs-
pökpusztai templom bejárati ajtaja
elkészült, érsek úr felszentelte. 
Mindenkinek hálás köszönet!

Istentől megáldott boldog húsvétot 
kívánok kedves mindannyiunknak!

Kamen Ferenc
plébános

fotó: Pócsai Sándor

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 körül járására szolgáló terület
tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.

Tisztelt Lakosság! Dávod Önkormányzat hulladékgyűjtést szervez.

Az elektronikai hulladékgyűjtés időpontja: 2018. április 28. (szombat).
 Az elektronikai hulladékokat Dávod Önkormányzat hátsó udvarában lehet leadni (Dávod, Dózsa György u. 61.)

A lakossági szelektív e+e hulladékgyűjtési akció keretében az alább felsorolt,
a háztartásokban használt berendezések leadása történhet:
• nagy háztartási gépek (pl. mosógép, hűtőgép stb.)
• kis háztartási gépek (pl. vasaló, hajszárító stb.)
• számítástechnikai berendezések (pl. számítógép, telefon stb.)
• szórakoztató elektronikai berendezések (pl. televíziókészülék, rádió stb.)
• barkácsgépek (pl. varrógép, fűnyíró gép stb.)
• világítástechnikai berendezések (pl. izzók, lámpák, fénycsövek stb.)
• játékok és szabadidő sporteszközök
• orvosi eszközök (pl. vérnyomásmérő stb.)

Az átvétel azonban megtagadható, amennyiben az átadásra szánt berendezések erősen rongált, fő alkatrészekkel nem rendelkező (pl. képcsöves 
berendezések esetében a képcső hátsó részén lévő réz tekercs, hűtőgép esetében kompresszor és hűtőrács, mosógép esetében a forgódob és vil-
lanymotor hiánya stb.) törött – törmelékes vagy erősen szennyezett állapotban vannak.

TISZTELT LAKOSSÁG!

KIVONAT A 2018-AS ÉV TITKÁRI BESZÁMOLÓBÓL

Sok szeretettel köszöntök mindenkit a „Petőfi” Sporthorgász Egyesület 
zárszámadó közgyűlésén.

Engedjék meg, hogy pár szóval értékeljem az elmúlt évet. Az elnökség 11 
alkalommal ülésezett, minden alkalommal határozatképes volt. Ez a 11 
alkalom nem csak elnökségi ülés volt, hanem 3 alkalommal halőri meg-
beszélést is magában foglalt, 2 alkalommal pedig másodfokú fegyelmi tár-
gyalást.

Az idei évben mindenki időben leadta a fogási naplóját. A naplók értéke-
lése után elmondhatom, hogy az előző évhez képest az össz-fogásban 125 
kilóval több halat fogtunk. Az egyesület tagjai és a napijegyes horgászok 
összesen 7714 kg halat fogtak ki a Klágyából. Ferenc-csatornán a horgá-
szaink fogása hatalmas mértékben, két és félszeresére emelkedett az előző 
évhez képest. Ez a adat köszönhető a Bácshosznak, mint vízkezelőnek az 
év közbeni többszöri ponty telepítésért és a másik tényező a szigorú és 
következetes halőrzésnek tudható be. 

Az elmúlt évi közgyűlésen született egy határozat, mely szerint évi kétszeri 
telepítést szavazott meg a tagság. Az elnökség ezt végrehajtotta, nyár elején 
sikerült kihelyezni 35 mázsa méretes pontyot, az őszi telepítés folyamán 

pedig 53 mázsa 80-85%-ban méretes, a fennmaradó 15%-ban pedig 32-34 
cm-es pontyot. Mindezzel egyidőben már az idei év kontójára telepítet-
tünk 15 mázsa kétnyaras pontyot is, mert úgy gondoltuk hosszú távon így 
tudjuk növelni, de legalább megőrizni a darabszámot. 

A 2017-es évtől módosítottuk a területi engedély érvényességi idejét. Erre 
azért volt szükség, mert az előző években nem érkezett meg időben az 
állami engedély és a fogási napló, így fennakadások voltak a jegykiadás-
sal. Ezzel a módosítással úgy néz ki ez a probléma megoldódott, a területi 
engedély január végéig érvényes, egyesületünknél a fogási napló leadási 
határideje február 10.

A 2017-es évben kettő közösségi rendezvényünk volt. A hatodik alka-
lommal megrendezésre kerülő Gyereknapi horgászversenyt május 27.-én 
tartottuk. Az elmúlt évben volt eddig a legmagasabb a részvétel, 42 jelent-
kezőből 40 gyerek vett részt a versenyen. Az idő és a halak kapókedve is jó 
volt, ezért sikeres délelőttöt zártunk. 

A 2018-as évben a versenyt május 26-án tervezzük megrendezni, aho-
vá meghívtam vendégként Varga Györgyöt, aki a verseny után be-
mutat egy szárazon művelhető horgászsportot a horgász castingot.
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 Sok szeretettel várunk mindenkit, biztos vagyok benne, hogy sok új-
donságot rejt majd a verseny utáni bemutató.

A második a már sok éves múltú egyesületi horgászverseny pontosabban 
az István György emlékverseny, melyet augusztus 26.-án rendeztünk meg.
A versenyen 85-en versenyeztek 4 kategóriában. A gyerek kategóriában 
minden résztvevőt, a házi versenyen pedig a kategóriák első pár helyezettjét 
díjaztuk, amely elmehet az ötödik hatodik helyig, hála a rengeteg felajánlás-
nak. A rengeteg felajánlott díjért, különdíjért, a versenyek zökkenőmentes 

lebonyolításában való részvételért szeretnék köszönetet mondani az el-
nökség nevében mindazoknak a segítőknek, szponzoroknak, akik adomá-
nyaikkal és áldozatkész munkájukkal széppé tették a horgászversenyein-
ket. Remélem az idei horgászversenyeinkre is ilyen szép számban fognak 
jelentkezni.

Köszönöm: 
Kender Róbert

titkár

A farsangi szezon végén kezdetét veszi 
a nagyböjt időszaka. A tél után testünk 
– lelkünk várja már, hogy a természet 
megmutassa erejét: sóvárogjuk a tava-
szi napfényt, a friss levegőt, virágillatot, 
a madárcsicsergést, mellyel együtt mi 
magunk is feltöltődünk, szinte újjászüle-
tünk! Vitathatatlan, hogy a tavasz egyik 
legfontosabb mozzanata a Húsvét és a 
hozzá kapcsolódó ünnepkör. Utánajár-
tunk, honnan is ered, mi mindent érde-
mes megtudni róla! 

Mit ünneplünk Húsvétkor?

Húsvét minden kétséget kizáróan a kereszténység legnagyobb ünnepe. 
A Biblia szerint Jézus a keresztre feszítés után a harmadik napon – vasár-
nap - feltámadt. Kereszthalálával megváltotta minden ember bűnét, feltá-
madásával pedig győzedelmeskedett a halál felett. 

Valláson kívül is megjelenik tartalmában a feltámadás, és újjászületés, 
hiszen a hosszú, hideg tél után tavasszal maga a természet is megújul, új 
életre kél. Ennek az ünneplése egybeesik a pogány gyökerekkel rendelkező 
termékenységi ünnepekkel, melyeket a tavaszi nap-éj egyenlőség idején 
tartottak. 

Honnan ered a Húsvét kifejezés?

Húsvét a 40 napos nagyböjti időszak végét jelzi. A katolikus keresztény-
ségben böjt alatt a húsmentes táplálkozás a kívánatos. Ezt követően ezen 
a napon – tehát Húsvét napján lehet újra húst fogyasztani, azaz „húst- vé-
telezni”. 

A német Ostern, illetve az angol Easter szó eredete egy tőről fakad: Ostara, 
egy germán istennő, a tavasz keleti úrnője, (kelet németül, ost, angolul: 
east) ünnepe pedig éppen a tavaszi nap-éj egyenlőség idején volt. 

Mikor ünnepelhetjük a Húsvétot? 

A Húsvét egy mozgó ünnep, ami azt jelenti, hogy nincsen konkrét helye a 
naptárunkban. Ünneplése attól függ, hogy az adott évben a tavaszi-nap éj 
egyenlőséget (március 21.) követően mikor van az első holdtölte. A hold-
tölte utáni első vasárnap lesz ugyanis Húsvét vasárnapja. Ez legkorábban 

március 22-re, legkésőbb pedig április 25-re eshet. Idén április 1-én ünne-
pelhetünk. 

Húsvéti népszokások

A népi hiedelmek szerint a szentelt barka véd a rontás ellen, de menny-
dörgés és villám elhárítására és gyógyításra is szolgál. A virágvasárnapon 
felszentelt barkát azonban nem szabad a házba vinni, mert akkor elszapo-
rodnak a legyek és a bolhák. Ehelyett az udvaron a földbe kell tűzni, így az 
elűzi a férgeket, de torokfájás és gyomorégés ellen is kiváló. 

Szintén ezen a napon villőzés során a falubeli lányok villőnek nevezett, 
szalagokkal, esetleg kifújt tojásokkal feldíszített faágakkal járták a házakat. 
A villő házba vitelével jelképesen behozták a tavaszt. 

Nagycsütörtökön „a harangok Rómába mennek”, így megszűnik a haran-
gozás egészen nagyszombatig. Ezen a napon a jó termés reményében spe-
nótot főztek, így Zöldcsütörtöknek is hívták. 

Nagypéntek a gyász napja, amikor szigorúan tilos volt állattartással, föld-
műveléssel foglalkozni. Nem gyújtottak tüzet és kenyeret sem sütöttek. 

Nagyszombaton szokás volt a ház körül seprése, hogy ily módon elűzzék 
a kígyókat, békákat és boszorkányokat. A nagyhéthez kapcsolódó takarí-
tási tevékenység részeként ehhez a naphoz kötődik a féregűzés is. Ilyenkor 
szentelték meg a keresztelő vizet és a tüzet is. 

Húsvétvasárnaphoz is kapcsolódik 
munkatilalom, továbbá az ételszentelés 
hagyománya. A hívők a délelőtti misé-
re letakart kosárral érkeztek. A kosár-
ban sonka, kalács, tojás, bárányhús és 
bor is volt. Jelképesen a bárány Jézus 
áldozatára, a bor Krisztus vérére, a to-
jás pedig az újjászületésre utal. 

A főtt tojás családilag történő közös elfogyasztása a magyar néphagyomá-
nyok szerint az összetartást, összetartozást jelzi: ha életük során valamikor 
eltévednek, jusson eszükbe, kivel fogyasztották el a húsvéti ételeket, és így 
mindig hazatalálnak. 

HÚSVÉT, ÉS AMI MÖGÖTTE VAN: ÉRDEKESSÉGEK, TIPPEK, ÖTLETEK

A húsvéti morzsát különösen nagy becsben tartották. Egyes területeken 
megtartották és nyáron a verebek ellen használták fel oly módon, hogy 
kereszt alakban meghintették vele a gabonaföldeket és ezt mondták: „tá-
vozzatok innen kártékony madarak”. Volt azonban olyan térség is, ahol 
este vacsora után elégették, hiszen ez szentelmény, így sem ember, sem 
állat nem érinthette. 

Hallottál már a tojásgurítás hagyományáról?

A gyerekek az otthonuk közelében 
található dombról legurították a 
főtt tojásokat. Az lett a győztes, 
akinek a tojáshéja nem repedt meg. 
A tojásütéssel is jókat játszottak a 
korabeli fiúk. Egymással szemben 
állva a játékosok megpróbálták el-
törni a másik tojását oly módon, 
hogy a kezükben tartott tojással 
ütögették, nyomták a másik fél to-
jását. Az vesztett, akinek a tojása 
összetörött. 

Húsvéthétfőn a locsolkodásé és a hímes tojás ajándékozásé a főszerep. 
A szokás alapja a víz tisztító, megújító erejébe vetett hit, valamint az ön-
tözéssel a bő termést is életre hívták. A tojás magában hordozza az élet 
ígéretét, így a termékenység szimbóluma is egyben. Az ünneplésben való 
megjelenítésével a régi korok emberei bőséges termésre számítottak. Ma-
napság kiveszőben van a locsolkodás hagyománya: a lányok, asszonyok 
nagy része, szívesen lemond(ana) róla, vagy a vizes ruhák okozta kényel-
metlenség, vagy a rájuk öntött illatok sokszínűsége miatt. Aki viszont úgy 
dönt, hogy fogadja a locsolókat, készüljön nekik piros, hímes tojással. 

Miért fontos, hogy piros legyen a tojás? 

A tojásfestés szokásával az egész 
világon találkozhatunk. Vallásos 
megközelítésben a vörös, piros 
szín Jézus vérét szimbolizálja. 
Régen, a piros színnek védelme-
ző erőt tulajdonítottak, és a sze-
relmet is jelképezi. Klasszikusan 
a vöröshagyma héját használták 
tojásfestéskor, ezzel érték el, hogy 
pirosas-vöröses színe legyen.  

Hogy ünneplik más országokban a Húsvétot?
– avagy ahány ország, annyi szokás

Ausztráliában a nyulak kártékonyságuk miatt óriási gazdasági problémát 
jelentenek, az ország nagy részében nem is tarthatók. Helyét egy őshonos 
ausztrál állat, az erszényes nyúl vette át. 

Belgiumban húsvét szombatján fergeteges tojásvásárt tartanak, és „Tojás-
herceget” választanak. Másnap választják meg a párját, azaz a „Tojásher-
cegnőt”. Húsvéthétfő is az ünneplésé és ekkor rendezik meg a tojásfogó 
versenyt. A templom tornyából leeresztett, kicsi ejtőernyőkkel ellátott pa-
pírtojásokat kell elkapni. Akié az aranytojás, a dicsőségen kívül 5000 belga 
frank boldog tulajdonosa is lesz. 

Finnországban csendes ünneplés zajlik húsvétkor, így is nevezik a nagy-
hetet: Csendes hét. Nagypéntek itt is a gyász napja, ilyenkor gyászruhát 
viselnek, nem találkoznak rokonokkal, barátokkal és tüzet sem gyújtanak. 
A nagyböjtöt itt is szigorúan veszik és csak naplemente után étkeznek. 
Húsvétkor a gyerekek versekért, énekért cserébe tojásokat kaptak a szom-
szédoktól, ismerősöktől. 

Németországban nagypénteken le-
takarják a kereszteket és szombat 
estéig szigorúan böjtölnek. Vasár-
nap az étkeknél bárány alakú tor-
tával és piros tojással ünnepelnek. 
A gyerekek átkutathatják a kertet az 
elrejtett tojásokért és édességekért. 
Egyes területeken húsvéti máglyát 
raknak, ahol elégetik a karácsonyfát, 
így üdvözlik a tavaszt. 

Oroszországban mozsárágyúval és 
tűzijátékkal ünneplik Krisztus feltá-
madását. Húsvét vasárnap az embe-
rek összecsomagolnak kuglófot, vi-
zet, narancsot, kekszet és mogyorót, 
majd elmennek a családi sírokhoz, 
ahol a sír mellett egy asztalkán vagy 
magán a síron feltálalják az ételt az 
elhunytaknak. 

Romániában is él a locsolás hagyománya, azonban érdekesség lehet szá-
munkra, hogy ott a család idősebb nőtagjait a lányok meglocsolják a nap 
végén. 

Svájcban húsvétkor az emberek új ruhába öltöznek, így jelképezik a ter-
mészet újjászületését. A kisgyerekek ebben a ruhában meglátogatják a 
nagyszülőket, keresztszülőket, akiktől új pénzérméket kapnak ajándékba. 
Díszbe öltöztetik a kutakat is, így dicsérik a vizet, mint az Isten ajándékát. 

forrás: https://www.jatekliget.hu/husvet-es-ami-mogotte-van-erdekessegek-tippek-otletek-180



DÁVODI ÉLET XXXIII. ÉVFOLYAM, 2018.ÁPRILIS SZELEK HAVA

6 7

DÁVODI ÉLET XXXIII. ÉVFOLYAM, 2018.ÁPRILIS SZELEK HAVA

6

Nincs is szebb látvány nyáron 
egy kertben, mint egy szín-
pompás, illatos, gyönyörű vi-
rágágyás, amely a szivárvány 
minden színében pompázik. Ha 
szeretne ön is virágágyást ültet-
ni kertjébe, olvassa el cikkünket.

A virágágyások nem csak szépek és illatosak, de sokszor hasznos funkciója 
is lehet, pl. térelválasztó, vagy dekorációs célt is szolgálhat. Virágágyást 
akár 1-1 méteres területre is ültethetünk, amelybe akár évelő akár egynyári 
növényeket, vagy a kettő keverékét is csoportosíthatjuk.

Ám ahhoz hogy a virágágyás szép és esztétikus legyen gondos előkészítő 
munkára lesz szükségünk. Első lépésként mérjük fel kertünket, és egy pa-
píron rajzoljuk le, mit hová szeretnénk telepíteni. Hol lesznek a virágágyá-
sok, hol lesz a gyepfelület, és hol a járható út.

Ez azért fontos, mert ha egy bokrot, vagy növényt át kell telepíteni, és el-
vetjük a magokat, vagy épp elültetjük a virágokat, utólag már nem tudjuk 
vissza rendezni kertünket. Amit egyszer elrontottunk az már úgy is marad. 
Ha pedig csak találomra ültetünk, nyárra kertünkben káosz uralkodik, és a 
növények nem tudják valódi díszítő értéküket visszaadni.

Ha megterveztük mindennek a pontos helyét, ássuk fel a talajt, gereblyéz-
zük el simára, majd egy zsinórral jelöljük ki a virágágyás helyét. A virág-
ágyás vonala lehet egyenes, hullámos, vagy szabálytalan is.

Először az ágyás szélét jelöljük 
ki, majd osszuk fel a belső te-
rületét is, növények szerint. Így 
tudni fogjuk melyik magot hová 
szórjuk, és melyik növényt hová 
ültessük el. A szorgalmas kertész 
akár szegélyt is építhet az ágyás 
szélére, de ha erre nincs időnk, 
semmi gond, hagyjuk szabadon. 
A virágágyás mellé tervezzünk 
közlekedő utat, hiszen a virá-
gok ápolásához naponta ki kell 
menni, és nem érdemes a füvet 
letaposni.

Gondoljuk, át mit is szeretnénk ültetni. Az évelő növényeket egyszer kell 
elültetni, és ezek évről évre kihajtanak majd kertünkben. Az egynyári nö-
vényeket pedig minden évben újra és újra kell telepíteni, ám ekkor a szín 
és formavilágot évente tudjuk változatni.

A virágágyások ültetésénél is több formát választhatunk:

Rabatt: Ez a virágágyás kb. 120-
150 cm szélesés két oldalról lát-
ható ágyás, amelyet általában út 
szegélyez. Itt a magasabb növé-
nyeket ültessük középre, és a két 
szélére telepítsük a kisebb nö-
vényeket, így mindkét oldalról 
átlátható lesz.

Border: Ezt az ágyás sövény, vagy fal elé ültessük, szélessége itt 120-150 
cm legyen. Itt értelem szerűen a fal elé a magasabb növényeket ültessük be, 
míg előre a kisebbeket, nagyság szerint.

Szőnyegágy: Ha rendelkezünk 
egy nagyobb sík felültettel, akár 
szőnyegágyást is készíthetünk. 
Itt fontos, hogy teljesen egy 
magasságú növényeket válo-
gassunk össze, amelyeket szín 
szerint csoportosan ültessünk 
el. Bár kissé mesterkélt hatású, 
mégis szabadjára engedhetjük 
fantáziánkat, és különböző for-
mákat-alakzatokat hozhatunk 
ki, a virágokból.

Geometriai ágyások: Itt a ker-
tész különböző szabályos for-
mákat alakít ki, amely lehet 
kör, négyzet, vagy háromszög 
alakzat is. Ha ilyen formát sze-
retnénk létre hozni, nézzük meg 
milyen szögből fog látszódni a 
virágágyás, körbejárhatók-e és 
eszerint válogassuk össze a nö-
vényeket.

A virágágyásokat ültethetjük színek szerint is. pl. az egyikbe csak lila és 
fehér színű virágokat válogatunk össze, míg a másikba a piros sárga és na-
rancssárga árnyalatait ültetjük. Ültetésnél vegyük figyelembe a növények 
igényeit is, és a környezeti adottságokat, mint pl. fény, napsütés, árnyék. 
Ha romantikus vidéki hangulatot szeretnénk kertünkbe, vegyes színben 
ültessük a virágokat.

forrás: http://www.kertvarazsmagazin.hu/tavaszi-kert/1752-keszitsuenk-viragagyast

ÍGY KÉSZÍTSÜNK VIRÁGÁGYÁST! A PILLANGÓS KERT
GYÖNYÖRŰ, KECSES PILLANGÓK AZ ÖN KERTJÉBEN!

A kecses, virágról-virágra szálló pillangók kü-
lönlegességnek számítanak minden kertben. 
Szeretne még több pillangót vonzani a saját 
kertjébe? A pillangós kert kialakítása nagyon 
egyszerű feladat. Kezdje élénk színű, illatos vi-
rágú virághagymák és növények ültetésével, 
amelyek vonzzák majd a pillangókat. A talán 
legismertebb növény, amely kifejezetten vonzza 
a pillangókat, a télálló és folyamatosan virágzó 
nyáriorgona (buddleia). A napraforgó, a leven-
dula, a zsálya, a macskamenta, a gyöngyike, il-
letve a díszhagymafélék, az apróbb Íriszek, sőt a 
muskátli is kiválóan alkalmas erre a feladatra. E 
növények élénk színe és erős illata mágnesként 
vonz számos lepkefajt, de nem utolsósorban 
ezek a növények változatos színeikkel és formá-
ikkal feldobják majd a kerti ágyásokat! Önnek 
netán nincs kertje? Ez a növénykollekció termé-
szetesen az erkélyen vagy a teraszon is elültethe-
tő különböző virágcserepekben!

A pillangós kert tökéletes környezetet a méhek és 
egyéb rovarok számára is!

Menedék a pillangók számára

Ha szeretne egy lépéssel közelebb kerülni ezek-
hez a színes, repülő szépségekhez, létrehozhat 
a számukra olyan pontokat kertjében, ahova 
a lepkék és pillangók behúzódhatnak a szél, az 
eső, a hűvösebb éjszakák és a fagyok elől. A szá-
raz kőfalak, vagy akár egy régi fatönk kiválóan 
alkalmasak erre a célra. Persze vehet úgyneve-
zett pillangó-hotelt is, amelyet felakaszthat egy 
védett helyen kertjében. A pillangók hidegvérű 
rovarok és szívesen pihennek meg a kert védett 
szegleteiben, ahol felmelegedhetnek a napon, 
és feltöltődhetnek a repüléshez szükséges, friss 
energiával.

Hernyóból pillangó 

Ha különböző lepkefajok számára biztosítana 
szaporodási helyet kertjében, gazdanövényekre 
lesz szüksége. A hernyók kedvelik a vadon élő 
növényeket és a zöldségeket, úgymint a csalánt, 
a káposztát, a keresztesvirágúakat, a bogáncsfé-
léket és a lóherét. Ha különböző fajtájú pillan-
gókat és lepkéket szeretne vendégül látni kertjé-
ben, válasszon különböző gazdanövényeket.

Tipp!

A Kis Rókalepke, a Nappali Pávaszem és az 
Atalantalepke mind-mind kedvelik a csalánt. 
Ültessen egy cserépbe csalánt, (majd tegye a 
cserepet egy védett helyre a napon), így ugyanis 
elkerülheti, hogy a csalán elnyomja a többi ha-
szon- és dísznövényét.

forrás: https://www.bakker.com/hu-hu/c/a-pillangos-kert

RECEPTEK

Tésztában sült füstölt sonka 

Hozzávalók (4 személyre):
• 60 dkg főtt, füstölt húsvéti sonka
• 20 dkg reszelt füstölt és trappista sajt vegyesen
• 1 fej vöröshagyma
• 1 evőkanál olaj
• só, bors
• 1 szál friss rozmarig
• 2 evőkanál tejszín
A tésztához:
• 1 doboz mirelit leveles tészta
• a tetejére 1 tojássárgája

A mirelit tésztát szobahőmérsékleten engedd fel. Addig a füstölt sonkát 
vágd kockára. Párold meg az olajon az apróra vágott hagymát, majd add 
a sonkához. Tedd bele a reszelt sajtot, lazítsd a tejszínnel, és ha szükséges 
- vagyis ha nem túlságosan sós a sonka -, sózd, borsozd, és szórd bele az 
apróra vágott rozmaringot. A tésztát körülbelül egy ujjnyi vastagra nyújtsd 
ki. A felébe halmozd bele a sonkás masszát, a tészta másik felét pedig 
hajtsd rá, és a széleket jól nyomd össze. A tetejét kend meg a tojássárgájá-
val. Kiolajozott tepsiben süsd körülbelül 30 percig.
forrás: www.life.hu/csalad/20110418-5-kulonleges-de-gyors-husveti-recept-ha-unod-az.html

Angol húsvéti zsemle

Hozzávalók (4 személyre):
• 50 dkg liszt
• 3 dl tej
• 7 dkg mazsola
• 7 dkg aszalt sárgabarack
• 5 dkg vaj
• 5 dkg porcukor
• 2 dkg élesztő
• 1 tojás
• 1 kávéskanál fahéj 
• 1 kávéskanál szegfűszeg 
• csipet só 
A kereszthez:
• 7 dkg liszt
• 5 evőkanál víz
• 2 evőkanál olaj
A sziruphoz:
• 5 cl víz
• 2 evőkanál cukor

Ahogy nálunk a kalács, úgy az angoloknál
az édes, fűszeres, aszalványokkal teli zsemle

nem hiányozhat a húsvéti asztalról. 
Különlegessége még a tetején lévő kereszt,

amely a négy világtájra utal. A szigetországban 
nagypénteken készítik el, de másnap is

fantasztikus a tésztája. Bármilyen aszalvánnyal 
kiváló. Kínálj hozzá lekvárt és mézet.
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A tejet langyosítsd meg, rakd hozzá a cukrot, majd morzsold hozzá az 
élesztőt. Várj körülbelül 10 percig, amíg felfut, tehát a térfogata a többszö-
rösére nő. Közben a lisztet vegyítsd a sóval, a fahéjjal, a szegfűszeggel és az 
aszalványokkal. Rakd hozzá a tojást, a puha vajat, majd a megkelt élesztőt. 
Jól dolgozd össze. Addig dagaszd, amíg homogén, rugalmas és fényes tész-
tát nem kapsz. Meleg helyen keleszd körülbelül 45 percig.

Ha a tészta a duplájára nő, gyúrd át, majd formázz belőle 8-12 zsem-
lét. Rakd sütőpapírral bélelt tepsibe, egymástól nagyobb távolságra, és 
keleszd még 20 percig. Közben a lisztet keverd csomómentesre az olaj-
jal és a vízzel. Inkább több részletben öntsd hozzá a vizet, nehogy túl 
híg legyen a massza. Ezzel rajzolj keresztet minden zsemlére. Tedd for-
ró sütőbe, és 200 fokon süsd körülbelül 20 perc alatt aranybarnára. 
A vízből és a cukorból pár perc alatt főzz szirupot, majd kend meg vele 
a sütőből kivett, forró sütiket. Ettől lesz a húsvéti zsemle szép fényes és 
ragacsos. Várd meg, amíg kihűl, és már kínálhatod is.

forrás: http://anyanet.hu/angol-husveti-zsemle/

Húsvéti linzer lemon curddel

Hozzávalók a tésztához:
• 45 dkg liszt
• 30 dkg hideg vaj
• 15 dkg porcukor
• 1 tojássárgája
• 1 nagy biocitrom reszelt héja és kifacsart leve

A lemon curdhöz:
• 2 tojás
• 2 tojássárgája
• 1-2 biocitrom reszelt héja
• 2 dl citromlé
• 15 dkg cukor
• 8 dkg vaj
A tetejére:
    • porcukor

Kis lábosban, kézi habverővel, a vaj kivételével összekeverjük a lemon curd 
hozzávalóit, és takaréklángon besűrítjük. A tűzről levéve belekeverjük a 
vajat, és hűlni hagyjuk. Akit zavar benne a citromhéj, a krémet még mele-
gen szitán áttörheti.

A tésztához elkeverjük a lisztet a porcukorral, a reszelt citromhéjjal, és ké-
ses robotgépben a felkockázott hideg vajjal morzsásra dolgozzuk. (Gép hí-
ján kézzel, gyors mozdulatokkal összemorzsoljuk, hogy a vaj ne olvadjon 
meg.) Hozzáadjuk a citromlét és a tojássárgáját, kézzel összegyúrjuk, fóliá-
ba csomagoljuk, és legalább 30 percre hűtőbe tesszük. Bekapcsoljuk a sütőt 
170 fokra, alsó-felső sütésmódban. Lisztezett deszkán 3-4 mm vékonyra 
nyújtjuk a tésztát, tojás- és virágformákkal kiszaggatjuk, a felét középen 
kis körrel kiszúrjuk. Mindet sütőpapíros tepsire sorakoztatjuk,  és  10-12 
perc alatt világosra sütjük. (Ügyeljünk rájuk, mert könnyen megégnek.)
Kihűlés után a lyukas linzerekre porcukrot szitálunk, majd lemon curddel 
kenve összeragasztjuk a párokat.

forrás: http://www.mohakonyha.hu/2017/04/husveti-linzer-lemon-curddel.html

Kiadja: Dávod község Önkormányzata. Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Felelős szerkesztő: Galló Emese. Szerkesztőség és kiadó címe:  
6524 Dávod, Dózsa Gy. u. 61., Nyomdai előkészítés: FOTO Reklámstúdió Kft. 6500 Baja, Dózsa Gy. út 195. Nyomda: Arculat Nyomda  
6500 Baja, Attila u. 15., Felelős vezető: Csuvár Zoltán Készült: 900 példányban.

GYEREKSAROK

Vezesd át a nyuszit a labirintuson! Színezd ki a nyuszit és a tojást!
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A Magyar Köztársaság Elnöke a 2/2018. (I. 11.) KE határozatával az 
országgyűlési képviselők 2018. évi általános választása időpontját 
2018. április 8. napjára (vasárnapra) tűzte ki.

A 2018. évi országgyűlési választás a választási eljárásról szóló törvény 
alapján egyfordulós 199 parlamenti képviselő (106 országgyűlési egyéni 
választókerületi képviselő és 93 országgyűlési képviselő országos listáról) 
kerülhet be a választás eredményeként a Parlamentbe. Az országgyűlési 
egyéni választókerületek térképe a www.valasztas.hu honlapon elérhető.

A Helyi Választási Iroda a Dávod Polgármesteri Hivatalban (6524 Dávod, 
Dózsa Gy. u. 61.) működik. A választások előkészítésével, lebonyolításával 
kapcsolatos jogi, szervezési, informatikai tájékoztatás, felvilágosítás kér-
hető a 06-79/481-088 telefonszámon, illetve személyesen a  Hivatal teljes 
munkaideje alatt. A Választási Iroda az országgyűlési képviselők választá-
sával kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket a jegyzo.davod@t-online.hu 
e-mail címen is fogadja.

VÁLASZTÓK NYILVÁNTARTÁSA

A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről szóló értesítést 
2018. február 19-ig kapják meg a Nemzeti Választási Irodától. Az értesítő 
tartalmazza annak a szavazókörnek a számát és címét, ahol a szavazás nap-
ján a választópolgár leadhatja a szavazatát.  Az a választópolgár, aki nem 
kapja meg az értesítőt, vagy azt elveszíti, a helyi választási irodától 2018. 
április 6-án 16 óráig új értesítőt igényelhet.

A szavazóköri névjegyzék 2018. január 11. napjától 2018. április 6. napja 
16.00 óráig tekinthető meg a Polgármesteri Hivatalban (Dózsa Gy. u. 61.) 
hivatali munkaidőben. Ezen időszak alatt lehet személyesen vagy írásban 
kérelmet benyújtani a névjegyzékből való kihagyás, törlés, illetve névjegy-
zékbe felvétel miatt a választási iroda vezetőjéhez. Névjegyzékkel kapcso-
latos kérdések a 79/481-088 telefonszámon tehetők fel.

a./ Amennyiben a választópolgár a szavazás napján külföldön tartózko-
dik, Magyarország nagykövetségén, vagy főkonzulátusán adhatja le sza-
vazatát abban az esetben, ha kérte a külképviseleti névjegyzékbe történő 
felvételét. A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt a választási iroda 
vezetőjétől 2018. március 31-én 16.00 óráig lehet kérni, személyesen, 
ajánlott levélben, a www.valasztas.hu honlapon, vagy ügyfélkapus regiszt-
ráció esetén a www.magyarorszag.hu honlapon. A kérelemnyomtatvány 
igényelhető a Választási Irodán. A külképviseleten 2018. április 8-án, helyi 
idő szerint 6.00 és 19.00 óra között lehet szavazni. Azokon a külképvisele-
teken, ahol az időeltolódás a közép-európai időhöz képest -1 vagy -2 óra, a 
helyi idő szerinti 6.00 óra és a közép-európai idő szerinti 19.00 óra között 
lehet szavazni. Az amerikai kontinensen létesített külképviseleteken 2018. 
április 7-én, helyi idő szerint 6.00 és 19.00 óra között lehet szavazni.

b./ Az a választópolgár, aki a szavazás napján lakóhelyétől távol, de Ma-
gyarország területén tartózkodik, átjelentkezéssel szavazhat. A választó-
polgár lakóhelye szerinti választási iroda az átjelentkezőt a kérelem alap-
ján törli a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékből, egyidejűleg felveszi 
azon településnek a település szintű lakóhellyel rendelkező választópolgá-
rok számára kijelölt szavazókörének névjegyzékébe, ahol a választópolgár 
szavazni kíván.

Az átjelentkezéssel a választópolgár a lakcíme szerinti országgyűlési 
egyéni választókerület szavazólapján szavazhat. A választópolgár leg-
később 2018. április 6-án (péntek) 16.00 óráig kérheti az átjelentkezést, 

illetve visszavételét a lakcíme szerinti névjegyzékbe. Az átjelentkezés sze-
mélyesen, ajánlott levélben, a www.valasztas.hu honlapon, vagy ügyfélka-
pus regisztráció esetén a www.magyarorszag.hu honlapon kérhető. A kére-
lemnyomtatvány igényelhető a Választási Irodán.

c./ A választópolgár kérheti, hogy a központi névjegyzékbe kerüljön fel-
tüntetésre nemzetiségének megnevezése és azt, hogy az országgyűlési vá-
lasztáson is nemzetiségi választópolgárként kíván szavazni. Amennyiben 
a választópolgár az országgyűlési választáson is nemzetiségi választópol-
gárként kíván részt venni, nem a pártlistára, hanem a nemzetiség országos 
önkormányzata által állított listára szavazhat és erre vonatkozó nyilatkoza-
tát 2018. március 23-án 16.00 óráig teheti meg. A választópolgár csak egy 
nemzetiség tagjaként szerepelhet a központi névjegyzékbe. A választópol-
gár 2018. április 6-án péntek 16.00 óráig kérheti nemzetiségi hovatarto-
zása törlését és módosíthatja az országgyűlési választásra kiterjedő hatály 
ügyében tett nyilatkozatát.

d./ Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egész-
ségi állapota, fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud elmenni 
a szavazóhelyiségbe mozgóurnát kérhet. A mozgóurna iránti kérelmet 
2018. április 6-án 16.00 óráig a Választási Irodában lehet benyújtani, sze-
mélyesen vagy meghatalmazott útján teljes bizonyítóerejű magánokiratba 
foglalt meghatalmazással (teljes bizonyítóerejű az okirat, ha azt saját ke-
zűleg írták és aláírták, a nem saját kezűleg írt okiraton két tanú aláírásá-
val vagy ügyvéd ellenjegyzésével tanúsítja, hogy azt a nyilatkozó írta alá. 
A tanúk lakcímét az okiraton fel kell tüntetni.), levélben, a www.valasztas.hu 
honlapon, vagy ügyfélkapus regisztráció esetén a www.magyarorszag.hu 
honlapon. A szavazás napján mozgóurnát már csak a szavazatszámláló 
bizottságtól lehet kérni. A kérelemnek a szavazás napján a szavazatszám-
láló bizottsághoz legkésőbb 15.00 óráig be kell érkeznie.

e./ A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy akadálymentes 
szavazóhelyiségben szavazhasson a kérelmet a Választási Irodához kell 
benyújtani 2018. április 6-án 16.00 óráig.

f/ A látássérült választópolgár, 2018. március 29-én 16.00 óráig  kérhe-
ti előzetesen formanyomtatványon Braille-írással ellátott szavazósablon 
igénybevételét a szavazás segítése céljából.

A névjegyzékkel kapcsolatos valamennyi kérelemnek tartalmaznia kell a 
választópolgár nevét, születési nevét, születési helyét, anyja nevét, szemé-
lyi azonosítóját, továbbá a választópolgár megadhatja a postacímét, email 
címét vagy telefax számát, ahova a kérelmével kapcsolatos értesítés meg-
küldését kéri. Az adatokat a személyi igazolványban szereplő adatokkal 
megegyezően kell megadni. A nem megfelelő adatközlés a kérelem eluta-
sítását vonja maga után.

SZAVAZÁS

Szavazni a szavazás napján 06.00 órától 19.00 óráig, kizárólag személye-
sen, a választópolgár lakóhelye szerinti szavazókörben lehet.

Átjelentkezéssel szavazni a kijelölt 1. számú szavazókörben (6524 Dávod, 
Dózsa Gy. u. 66.) lehet. A szavazókör sorszáma és címe a névjegyzékbe 
történő felvételről szóló értesítőn szerepel.

A mozgásában gátolt választópolgárt szavazásának lehetővé tétele érdeké-
ben – kérésére – a szavazatszámláló bizottság legalább két tagja mozgóur-
nával felkeresi. Mozgóurnát a választópolgár írásban kérhet, a szavazás 

TÁJÉKOZTATÓ A 2018. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSOKRÓL napját megelőzően 2018. április 6-án 16.00 óráig a választási iroda ve-
zetőjétől, a szavazás napján 15.00 óráig a szavazatszámláló bizottságtól.

Szavazni a következő érvényes igazolvány(ok) bemutatásával lehet:
• lakcímet tartalmazó (régi típusú) személyazonosító igazolvány vagy
• lakcímigazolvány ÉS 
• személyazonosító igazolvány vagy
• útlevél vagy
• 2001. január l-jét követően kiállított vezetői engedély.

Az „Értesítőt” szavazatszámláló bizottság munkájának megkönnyítése ér-
dekében szintén célszerű felmutatni.

Szavazni két szavazólapon lehet. Az egyik szavazólapon az országos lis-
tát állító jelölő szervezetek, a másikon az adott választókerületi egyéni 
országgyűlési képviselőjelöltek szerepelnek. Az országos nemzetiségi 
önkormányzati listára azon választópolgárok szavazhatnak, akik kérték 
a nemzetiségi hovatartozásuk névjegyzékben történő feltüntetését az or-
szággyűlési választásra is kiterjedő hatállyal, ebben az esetben azonban ők 
a jelölő szervezetek (pártok) országos listájára nem szavazhatnak.

Fontos, hogy az a választópolgár, aki átjelentkezéssel lakóhelyén kívül sza-
vaz, a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni választókerületi szavazólapon 
szavazhat.

Minden szavazókörben a szavazólapok kitöltéséhez két-két szavazófülke 
áll a választópolgárok rendelkezésére. A szavazólapok kitöltése alatt csak 
a szavazó tartózkodhat a fülkében. A választópolgár, ha nem tud olvasni, 
illetve testi fogyatékossága, vagy bármely más ok akadályozza a szavazás-
ban, akkor általa választott segítőt, ennek hiányában a szavazatszámláló 
bizottság két tagjának együttes segítségét veheti igénybe.

A látássérült választópolgár, amennyiben azt előzetesen formanyomtatvá-
nyon kérte, Braille-írással ellátott szavazósablont vehet igénybe a szavazás 
segítése céljából.

ÉRVÉNYESEN szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő egy egyé-
ni jelöltre és egy országos listára lehet, a lista, illetve a jelölt neve alatti, mel-
letti vagy feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal (+ vagy X). 

Szűcsné István Ilona
HVI vezető

KÖZELEG A HÚSVÉT!
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