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ÚJ KENYÉR HAVA

DÁVODI ÉLET
DÁVOD község ÖNKORMÁNYZATÁNAK lapja

Balogh József
Vakáció

Nyakunkon a nyár már, 
nyomában a játék. 

Mezőt, hegyet járni, 
eltökélt a szándék.

A csavargó szélben, 
táncoljon a labda. 

És a játékot mi, 
nem is hagyjuk abba!

Mert élet a játék, 
bár minden nap véges. 

Legyen az ép testben, 
lelkünk naptól fényes!
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2018. augusztus 3. péntek
Római Katolikus templom

17:30- Orgonahangverseny
Orgonán játszik: Sirok Zsolt

Dávod, Dózsa Gy. utca 58. (Művelődési Ház) 
19:00-  „Cintányéros Cudarvilág!” 

Tihanyi Tóth Csaba és Bognár Rita + 4 táncos  
Kísér: Szalai Antal és Cigányzenekara  
operett- és nótaműsor

2018. augusztus 4. szombat
Sportpálya 9:00 órától- 14:00 óráig 

9:00- • IV. Dávodi „Aranyfakanál” Főzőverseny
• Vízi foci,
• Célbalövés paintballal
• Légvárak (Légvárguru biztosítja)
• Egészségügyi szűrések (pl. egészségi állapotfelmérés, 

étrendi tanácsadás, testmozgás tanácsadás,  
egyéni egészségfejlesztési terv készítése)

10:00- Shaolin Kung Fu bemutató Oroszlántánccal

12:00- Jó ebédhez szól a nóta és akik biztosítják: A Két Zsivány

13:00- Főzőverseny eredményhirdetés – díjak átadása

József Attila utca 15. Gondozási központ előtti parkoló
16:30- Gabitrial bemutatja: Triál extrémsport-bemutató

Dózsa György utca 58. (Művelődési Ház)
17:30- Dávodi Forrás Óvoda lakóinak műsora

18:00- „Óriáscirkusz” Gólyalábas óriásbábos előadás 
élőzenével-Vaga Banda gyermekműsor, nem csak gye-
rekeknek! Közben 18:30-tól megnyitja kapuit a falunapi 
Játszóház a Művelődési házban, ahol lesz:
• arcfestés,
• csillámtetoválás,
• légvár,
• felfújható játékok,
• kreatív sarok,
• babasarok.

19:00- Orosz György stand up show

20:00- Rácz Gergő

21:00- Utcabál Retro Feeling zenekarral

22:30- „TŰZVARÁZS” Produkció: Egyiptom Varázsa Tűztánc Show

Dávodi Napok
 Augusztus 3-4.

„TŰZVARÁZS” Produkció

Óriáscirkusz

Tihanyi Tóth Csaba 
és Bognár Rita

A Két Zsivány

Rácz Gergő

Gabitrial

Shaolin Kung Fu 
bemutató

Retro Feeling

Orosz György
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AUGUSZTUS 3. PÉNTEK

 18:00 órai kezdettel a korábbi évekhez hasonlóan Orgona 
koncerttel kezdődik az idei falunapi rendezvény, a  dávodi Ró-
mai Katolikus templomban. Orgonán játszik Sirok Zsolt helyi 
kántor.

HELYSZÍN: DÓZSA GYÖRGY UTCA 58. 
MŰVELŐDÉSI HÁZ ELŐTT FELÁLLÍTOTT 

SZÍNPAD

Műsorváltozás!

 19:00 órakor Tihanyi Vándorszínpad bemutatja: Operett 
Gála 8 énekes Tihanyi Tóth Csaba főszereplésével és az Operett 
Show táncosaival.

2017-es évben megrendezett Idősek napi rendezvényen már bemutattak 
nálunk egy fantasztikus műsort. Idén egy még nagyobb és látványosabb 
produkciót fognak előadni. 

„A Tihanyi Vándorszínpad 1997. nov-
ember 28-án mutatta be első zenés mű-
sorát Slágermúzeum címmel. Műsoraink 
továbbra is minden korosztálynak szól-
nak, hiszen két zenei hungarikumunk-az 
operett és a magyar nóta - a 3 évestől a 
99 éves korig mindenkinek felhőtlen szó-
rakozást kínál, a szeretet hullámhosszán. 
Előadásaink gyönyörű jelmezekben, 
látványos, szerkesztett formában, show-
szerűen kerülnek bemutatásra. Helyet 
kapnak benne más műfajok-táncdal, mu-
sical, filmzene- is.”

AUGUSZTUS 4. SZOMBAT 
HELYSZÍN: SPORTPÁLYA 9:00- 14:00

 9:00 órától kezdetét veszi az idei Dávodi Napok „IV. Dávodi 
Aranyfakanál Főzőversenye” a sportpályán.

 A versenyre helyi családok, baráti társaságok, civil szer-
vezetek, egyesületek - legfeljebb 6 fős csapatok jelent-
kezhetnek. Jelentkezni írásban, a Polgármesteri Hiva-
talban Galló Emesénél vagy Csizovszki Bettinánál 2018. 
augusztus 4-ig lehet. Nevezni a helyszínen elkészített, a 

versenyszámhoz illeszkedő étellel lehet. A főzéshez szükséges alapanyagot 
(3 kg sertés hús), 1 db sörasztal garnitúrát, sátort, tűzifát a rendezők bizto-
sítanak a csapatok részére. Az ételhez szükséges egyéb alapanyagokról, fő-
zőedényről, a tálaláshoz szükséges evőeszközökről, tányérokról, poharak-
ról, minden csapat maga gondoskodik! A főzésre 3 óra áll a rendelkezésre. 

Az elkészült étkeket szakmai zsűri pontozza, elsősorban az alábbi szem-
pontok alapján:

• az étel ízletessége, állaga,
• a csapat megjelenése,

Az eredményhirdetés és a díjak átadása 13:00 és 14:0 óra között várha-
tó. Minden résztvevő csapat oklevelet kap, az első 3 helyezett díjazásban 
részesül! Az egyedi csapatmegjelenést külön díjazza a zsűri!

FONTOS! 
A csapatok a főzőhely környezetének tisztaságá-
ról, annak megőrzéséről maguk gondoskodnak! 
Az ételek elkészítése során a tűzvédelmi óvintéz-
kedéseket be kell tartaniuk!

FOCI MÉRKŐZÉS

Idén is megrendezésre kerül  
a műfüves pályánkon az „Öreg fiúk”  
labdarúgó tornája.

Egészség mindenek előtt…

A bajai Szent Rókus Kórház dolgozói szeretettel az idei évben is 
várnak mindenkit a sportpályán egy átfogó egészségügyi szű-
résre.

Amit kínálnak:

• Egészségi állapotfelmérés, kockázatbecslés
• Vérnyomásmérés
• Testsúlymérés 
• Testtömeg index (BMI) számítás
• Testzsír %  mérés Viszcerális 

(zsigeri) zsírszint mérés
• Stressz állapot szűrés
• Étrendi tanácsadás
• Testmozgás tanácsadás
• Egyéni egészségfejlesztési terv 

készítés

DÁVODI NAPOK 2018
AUGUSZTUS 3.-4.
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ÉS AMI MÉG LESZ
• Vizifoci

• Célba lövés paintballal

• Ugrálóvárak

 10:00 órai kezdéssel Shaolin Kung Fu bemutató Oroszlán-
tánccal

Shaolin Kung Fu bemutató Oroszlántánccal

1500 éve egy Buddhista szerzetes alapította a Shaolin Kung Fut, ma a vi-
lág egyik legnépszerűbb harcművészete.  A bemutatón szereplők a kínai 
Shaolin Kung Fu gyakorlói hosszú évek óta, illetve a tanítványaik lépnek 
fel.  Látványos oroszlántánccal kezdődik, majd pusztakezes és fegyveres 
Shaolin Kung Fu formagyakorlatok következnek, részeges, állat-stílus, és 
különleges fegyverekkel. 

 
A bemutató tartalma:

Kung fu bemutató:

Oroszlántánc dobolással, Látványos 
pusztakezes formagyakorlatok, Cso-
portos pusztakezes formagyakorlatok, 
Fegyveres formagyakorlatok, Önvédel-
mi gyakorlatok Részeges kung fu akro-
batika, Fegyveres küzdelem

Törések és erőelemek: 
Betonlapok és deszkák törése combon, 
alkaron, hason

 12:00 órától A Két Zsivány: A mulatós műfaj szemtelen zsi-
ványai pörgős műsorukkal lázba hozzák a közönséget.

DÉLUTÁNI PROGRAMOK 
HELYSZÍN: DÁVOD GONDOZÁSI  

KÖZPONT ELŐTTI PARKOLÓ

 16:30-tól Gabitrial extrém kerékpár bemutatója

„A Gabitrial extrém sport csapata már több mint 10 éve járja az országot 
extrém sport bemutatóival. Nagyon megtisztelt minket, hogy végre Dávod 
Községben is felléphetünk. A csapat tagja válogatott extrém sportolók, 
akik már nagyon várják a sport bemutatót Dávodon. Amire a közönség 
számíthat: ember átugrás, ha lesz bátor vállalkozó , több méteres átugrá-
sok és egy fantasztikus tűzugrás.”

Nagy 
Gábor
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 17:30-tól Dávodi óvodások mutatják be a műsorukat.

 18:00 órától Vaga Banda gyermekműsora: „Óriáscirkusz” 
Gólyalábas, órásbábos előadás élőzenével.

 A Vaga Banda 2003 tavaszán alakult meg Miskolcon. A társulat vezetője 
Kapusi Szabolcs. A Vaga Banda neve a latin vagabundus (vándorló, kóbor-
ló) szóból ered. Tisztelik és követik az utazószínházak, vándorkomédiások 
és mutatványosok gazdag hagyományát. Örömmel és jó kedvvel vesznek 
részt a vásári szórakoztatás különböző formáiban, gólyalábaikon lépdelve, 
órásbábokat szerepeltetve mutatják be produkciójukat. A Kárpát-medence 
fesztiváljainak kedvelt fellépői. A rájuk jellemző interaktív hangvétel, vásá-
ri előadás mód remek szórakozást ígér a szájtáti kurta lábú publikumnak. 
Gyerekeket és felnőtteket egyaránt szórakoztatnak, előadásuk és fesztivál 
kihagyhatatlan programjai közé tartozik.

 18:30-tól megnyitja kapuit a Művelődésiházban a falunapi 
Játszóházunk:
• arcfestéssel
• csillámtetoválással
• légvárral
• felfújható játékokkal
• kreatív és baba sarokkal.

 19:00 órától Orosz György Stand Up Show

Napjaink egyik legnépszerűbb 
stand-up komikus, aki minden 
most futó humorműsorban sze-
repel. Állandó fellépője az RTL 
Klub Showder Klub című mű-
sorának, a Comedy Central tv 
csatonának és a Rádiókabarénak. 
Pályáját a tv2 műsoraiban kezdte.

 20:00 órától Rácz Gergő

Rácz Gergő kétszeres Fonogram-
díjas és többszörös aranylemezes 
énekes, zeneszerző, producer. 1997 
és 2001. között a V.I.P. együttes tag-
jaként, majd egy acapella csapatban 
2006 óta pedig önálló előadóként 
halmozza a sikereket évről évre.

Legújabb slágere a Bolondod voltam 
2017-ben a harmadik leghallgatot-
tabb magyar dal lett, Rossz vér című 
dala pedig a rádiókat és az internetet 
is meghódította.

Gergő műsora saját szerzeményeket tartalmaz, amelyek mind slágerek let-
tek az elmúlt évek során. Ilyen többek között a Bennünk a világ, a Csak 
állj mellém! vagy a Szerelem miért múlsz? című dal, amiket a közönség 
mindig énekléssel és visszatapssal jutalmaz. Koncertjein az ismert dalok és 
a közönséggel való folyamatos interakció garantálja a jó hangulatot. 

 21:00 órától utcabál  
Retro Felling zenekarral

 22:30-tól Tűzvarázs produkció

2004-ben alakult 4 lelkes fiatal ötlete alapján. Új előadóművészeti irányza-
tot teremtettek a tűzzsonglőrködés világában ez az „akrobatikus tűztánc”, 
mely ötvözi az akro balance elemeket a tűzzsonglőrködéssel és a színpad 
tánccal. Idén augusztus 4-én Dávodon Egyiptom varásza tűzszínház show 
című előadásunkat láthatja a kedves közönség. E gyönyörű tűzzsonglőr 
produkció segítségével visszacsöppenünk az Ókori Egyiptom csillogásába, 
gazdagságába, titokzatosságába. Megfűszerezve ezt forró hangulattal, lán-
gokkal, hatalmas tüzekkel. Mert nincs tűz varázslat nélkül. 

A szervezők a műsorváltozás jogát fenntartják!

Szeretettel Várunk Minden Kedves 
Érdeklődőt!
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2018. március 12. 
Dávod község csapadékvíz elvezetési rendszerének korszerűsítése megnevezésű projekt

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSI RENDSZER KORSZERŰSÍTÉSÉNEK ELKEZDŐDÉSÉRŐL

Dávod Község a csapadékvíz elvezetésének korszerűsítését valósítja meg a TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00010 
azonosítószámú, 249 999 998 forint támogatás tartalmú, 100 százalékos intenzitású uniós forrást magában foglaló 
pályázat keretében.

Dávod település egyes részein teljes mértékben megoldhatatlan a csapadékvíz elvezetése. Sajnos, a község azon egységei 
sem élvezhetnek védelmet, ahol van csapadékvíz elvezető rendszer, hiszen azok is elhasználódtak, feltöltődtek és/vagy 
eltömődtek az évek során. A közelmúlt jelentős csapadékot hozó időszakaiban, a község belterületén felhalmozódott, 
nem levezetődő csapadékvizek tömege jelentős károkat okozott a lakosság ingó és ingatlan értékeiben, valamint az 
önkormányzati és állami vagyonban is.

A beruházás célja a település környezetbiztonságának növelése, a bel- és csapadékvíz kártételével veszélyeztetett területek 
védelme, a védőképesség növelésén keresztül, illetve a veszélyeztetettség csökkentésével.

A beruházás célja a település környezetbiztonságának növelése, a bel- és csapadékvíz kártételével veszélyeztetett területek 
védelme, a védőképesség növelésén keresztül, illetve a veszélyeztetettség csökkentésével.

Megvalósítandó műszaki fejlesztések:

• Elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, felújítása, fejlesztése: 7.262 fm csapadékvíz 
elvezető felújítása/kiépítése: földmedrű árok (1 565 fm), áttört mederburkolóval burkolt árok (5 210  fm) és zárt 
D315 KGPVC csatorna (485 fm) kiépítésének biztosításával;

• 2 db 600 m3 kapacitású szikkasztó medence telepítése;
• Érintett átereszek és kapubeállók felújítása, hordalékfogók telepítése;
• Növénytelepítés.

A projekt eredménye

A fejlesztés következtében megvalósul a belterületekre hullott csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, így 
a község belterületének védelme is a vizek káros hatásaitól.

A védőképesség növelése, valamint a veszélyeztetettségének csökkentése jelentősen elősegíti a település fejlődését. 
Számszerűsíthető eredmény, hogy a beruházás költségei nem haladják meg a várható hasznokat.

A beruházás megvalósítása jelentős mértékben támogatja az itt élők életkörülményeinek javítását, mely a vidékfejlesztési 
szempontok figyelembevétele során is igen fontos szempont. 

A fejlesztés jelentős gazdaság haszonnal is jár, hiszen olyan gazdasági terület védelmét is érinti, ahol működő gazdasági 
funkciójú épület található, lehetővé téve ezzel a gazdasági társaságok zavartalan működését és újak betelepülését.

A projekt zárásának dátuma 2019.07.31.
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TÁJÉKOZTATÁS A BEJELENTETT LETELEPEDÉSI HELY 
KÖRÜLI RÖPKÖRZETBEN TALÁLHATÓ, NEONIKOTINOID 

TÍPUSÚ CSÁVÁZÓSZERREL KEZELT NÖVÉNYZETRŐL

Tisztelet Méhészek!
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) szükséghelyzeti 
engedélyeket adott ki a Cruiser OSR 322 FS, Cruiser 350 FS, Poncho 600 
FS, Ellado,  Nuprid 600 FS Red rovarölő csávázószerekre  repce, kukorica 
és napraforgó  vetőmag  csávázására és vetésére. A kiadott szükséghelyzeti 
engedélyek az idei szezonban az említett kultúrák jelentős területi hánya-
dát érintik.   

Az említett készítményekkel történő csávázás a jelenlegi tudomá-
nyos eredmények ismeretében nem jelent elfogadhatatlan kockáza-
tot a méhek számára, ha a méhcsaládok kedvező egészségügyi álla-
potban vannak és a kezelt kultúráknál a méhek röpkörzetén belül 
folyó növényvédelmi tevékenység során a kezelések az engedélyok-
iratokban foglalt utasítások szigorú betartása szerint valósulnak meg.   
Ugyanakkor el kell ismerni, hogy a vizsgálatok során a méhekre ártalmat-
lan tulajdonságot sem sikerült igazolni. A neonikotinoidok használatának 
másfél évtizedes magyarországi tapasztalatai alapján a repce, napraforgó 
és kukorica csávázása szabályszerű felhasználás esetén nem okozott kimu-
tatható károsodást a méhekre. Sőt, a csávázott kultúrák esetében kisebb a 
valószínűsége és gyakorisága méhekre kockázatos permetezőszerek hasz-
nálatának.  

A fentiek mérlegelésével a méhészek dönthetnek, hogy a csávázószerrel 
kezelt virágzó állományokban a méhek letelepítésével vagy távoltartásával 
kívánják folytatni az évi méhészeti tevékenységüket.

Szűcsné István Ilona
Jegyző

 
GYEREKNAPI HORGÁSZVERSENY

 

Május utolsó hétvégéje a gyermekeké! Ebben a szellemben rendezte meg a 
már hagyományos gyermeknapi horgászversenyét a Dávodi Petőfi Sport-
horgász Egyesület a Klágya I. vízterületén. A reggeli sorsolásnál 32 óvodás 
-és iskoláskorú gyermek izgatottan várta, hogy melyik stégre kerül. A ki-
húzott számok mellé minden versenyző egy doboz csontit és 1 kg etető-
anyagot kapott, mely segítette őket a halak előcsalogatásában. 

A számok kihúzása és a kezdő dudaszó közötti időben elfoglalták a hor-
gászhelyeket és megismerkedtek előnyeivel. A verseny 2 órán keresztül 
tartott. A gyermekek nagy örömmel, lelkesedéssel és persze nagy kitar-
tással dobálták be a csalikat a vízbe. A megmérettetés végén mindenki 
eredményes volt. Ha nem is került hal a szákjába, akkor sem ment haza 
üres kézzel, hiszen minden kis pecás kapott ajándékot. A helyezettek ju-
talmakat kaptak.

A délelőtti izgalmakat a frissen sütött lángos és üdítő kicsit csillapította, 
mellyel kedveskedtek a megjelent vendégeknek.

Az idei évben a szervezők meglepetéssel is készültek.  Varga György tizen-
hétszeres casting (céldobó) horgászvilágbajnokot hívták meg, aki egy kis 
próbatételre invitálta a bátor gyermekeket. Gyuri bácsi nagyon megörült, 
hogy a csemetéket elkísérő és addig csak megfigyelőként részt vevő szülők 
is nagy érdeklődést mutattak a sportág iránt, így egy rögtönzött felnőtt 
vetélkedőt is rendezett. A célbadobásért a sportemberek Varga György sa-
ját készítésű érmeit kapták, melyekkel még emlékezetesebbé tette az idei 
gyereknapi horgászversenyt.

„SÉRELMEK A 
PSZICHIÁTRIÁN - INGYENES 

JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT 
Ön vagy szerette sérelmet szenvedett pszichiátriai kezelése 

során? Ne hagyja annyiban! 
Tegyünk valamit, hogy másokkal ugyanez már ne történhessen 

meg! Vegye fel velünk a kapcsolatot! 

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

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

Weboldal: www.emberijogok.hu 

Minden információt bizalmasan kezelünk!”

„PSZICHIÁTRIAI SZEREK 
VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA? 

Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rend-
ellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy 
a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott 
emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért 
Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is 

kérhető a hiperaktivitás témájában. 

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

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

Minden információt bizalmasan kezelünk!”
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A Dávodi Petőfi Spothorgász Egyesület megköszöni a támogatóknak, töb-
bek közt Hirtenberg János Sándornak és feleségének, akik az etetőanyagot, 
a csalit, valamint a verseny utáni lángosozást biztosították, hogy segítségük-
kel egy színvonalas, eredményes és nem utolsó sorban nagyon jó hangulatú 
versenyt tudtak rendezni. Külön köszönetet mond minden résztvevőnek a 
megjelenésért, és a horgász palántáknak a becsületes és kitartó horgászatért.

Remélik, ez a lelkesedés megmarad a jövőben is, és továbbra is tisztelik és 
szeretik a horgászatot.

Kender Adrienn Brigitta

IX. BOGRÁCSFESZTIVÁL

Szeretném megköszönni Mindenkinek, aki kilátogatott az idei Bográcsfesz-
tiválunkra, azoknak is, akik péntek este kijöttek a bezdáni színház előadásá-
ra. Szeretném megköszönni támogatóinknak is a hozzájárulást: Augusztus 
20 Mg. Zrt; Dávod Község Önkormányzata, Nagybaracska Község Önkor-
mányzata, Hercegszántói Polgárőr Egyesület, Nagybaracskai Polgárőr Egye-
sület, Sümegi Zoltán, Dr. Majer József, Dr. Ádám András, Facskó Mátyás 
(Becsei Kft.), Fortuna Hotel, Dávodi Strandfürdő tulajdonosai, Anhur Te-
metkezési Vállalat, Szántosi Tibor, Horváth Árpád, Hiezl János, Kontra Já-
nos, Bezdáni Tóth paprika, Vadász Ildikó (Babi), Mezőfi Gábor, Julcsi ABC, 
Malacka ABC, Galló János, Horváth Roland, Gúnya György, Gúnya Gábor, 
László Krisztián, Hercegszántói Határrendészeti Kirendeltség (Kőhalmi 
Csaba alezredes), Baja városi tűzoltóság (Kocsis László őrnagy), Bajai Rend-
őrkapitányság (András István ezredes), valamint mindazoknak akik a feszti-
vál előkészületében és utómunkálataiban részt vettek, természetesen az ön-
kormányzat dolgozóinak is.  

Bográcsfesztivál lesz jövőre is. Ahogy eddig is, június utolsó hétvégéjén, 
pénteken (2019.06.28) 19.00-kor Bezdáni Színház előadásával nyitjuk meg 
a X. Bográcsfesztivált. 

Keresztes Tamás Gábor, 
Dávodi Polgárőr Egyesület elnöke

ROBOGÓT KAPOTT  
A DÁVODI POLGÁRŐR EGYESÜLET

Egy újabb járművel gyarapodott egyesületünk. A Készenléti Rendőrségtől 
egy nagy értékű robogót kaptunk. Közel 150 polgárőr egyesület működik 
Bács-Kiskun megyében, 2 darab robogót kapott megyénk, ebből az egyik 
gazdagítja csapatunkat. Szeretném megköszönni a segítséget térségünk 
országgyűlési képviselőjének, Zsigó Róbertnek, a Készenléti Rendőrség 
vezetőinek, valamint dávodi Polgármester úrnak, hiszen az ő segítségével 
került haza a robogó. 

Keresztes Tamás Gábor
Dávodi Polgárőr Egyesület elnöke

MOBIL KRESZ-PARK

Az idei év májusában ismét lehoztuk a Bajai Rendőrkapitányság mobil 
KRESZ-parkját az óvodások és az általános iskolások nagy örömére. Sze-
retném megköszönni a segítséget András István ezredes úrnak, és az Au-
gusztus 20. Mg. Zrt.-nek.

Keresztes Tamás Gábor
Dávodi Polgárőr Egyesület elnöke

KÖZLEKEDÉS

Egy furcsa jelenséget tapasztalok településünkön, közúton sétáló gyalogo-
sokkal és a fél útpályát elfoglaló, beszélgető dávodi lakosokkal találkozok. 
Azontúl, hogy ez a KRESZ szabályait is sérti, rendkívül balesetveszélyes is. 
Kérnék mindenkit, hogy ezeket a tevékenységeket, településünk 
újulófélben lévő járdáin végezzék. 

Keresztes Tamás Gábor
Dávodi Polgárőr Egyesület elnöke

TEGYÜK SZEBBÉ TELEPÜLÉSÜNKET

Ahogy Önök is értesülhettek róla, július 1-től a közmunkaprogram csorbí-
tásra került országos szinten, így településünkön is kevesebb közmunkás-
sal találkozhatnak. Arra kérném Önöket, hogy akinek ideje és energiája 
van, az az ingatlanához tartozó zöldfelületeket szíveskedjék karbantartani. 
Az idős, segítségre szoruló lakosok forduljanak a Polgármesteri Hivatal-
hoz vagy a képviselő testület bármelyik tagjához.

Keresztes Tamás Gábor
önkormányzati képviselő

KÁRBA VESZETT CSAPVÍZ

A télen megkereste egyesületünket a Bajavíz Kft. vezetősége, ugyanis tele-
pülésünkön indokolatlanul megemelkedett a vízfogyasztás. Mi természe-
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tesen segítettünk a Kft dolgozóinak. Ez a hatalmas mennyiségű víz 
jónéhány lakatlan ingatlanba ömlött, de sajnos idős lakosoknál is találtak 
nagy mennyiségű feleslegesen elfolyt vizet. Arra kérném Önöket, hogy 
mindenki a saját érdekében, időről-időre ellenőrizze a vízóráját roppant 
egyszerű módon: zárja el a vízcsapokat, majd az aknában ellenőrizzük az 
órát. Az idős, segítségre szoruló lakosok kérjék meg hozzátartozóikat, 
szomszédjaikat az ellenőrzés elvégzésére. 

Keresztes Tamás Gábor
Dávodi Polgárőr Egyesület elnöke

A FEHÉR GYŰRŰ 
KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 

TÁJÉKOZTATÓJA

Szervezetünk 1989 óta segíti bűncselekmények áldozatait és 
hozzátartozóit. Kelet- Európában és Magyarországon elsőként 
egyesületünk fordította figyelmét az áldozattá válás, a krízis-
helyzetbe került sértettek felé és kínált szolgáltatást az ügyfelek 
részére. 

Vállalásunk, feladatkörünk az elmúlt időszak-
ban egyre kiterjedtebbé vált, szolgáltatásaink 
széleskörűek és az európai áldozatsegítő szer-
vezet (Victim Support Europe) sztenderd-
jeinek megfelelőek. Fő állami támogatóink 
között szerepel az EMMI és az Igazságügyi 
Minisztérium. 

Az egyesület 16 irodájában (a budapesti és a 15 vidéki) komplex fel-
adatvégzés jellemzi munkánkat: közlekedési balesetben elhunyt áldo-
zatok hozzátartozóinak gyászfeldolgozása, szexuálisan bántalmazott 
gyermekek pszichológiai és jogi segítése, bántalmazott családok tá-
mogatása, időskorúak ellen elkövetett bűncselekmények okozta krízis 
feloldása, szociálisan perifériára szorult áldozatok életminőségének ja-
vítása- hogy csak a legkiemelkedőbb témákat érintsem. 

A Fehér Gyűrű az elmúlt évtizedekben fogalommá vált: együttműkö-
désünk az Országos Rendőr-főkapitánysággal, ezen belül a megyei és a 
városi rendőrkapitányságokkal, a Polgárőrséggel, a Büntetés-végrehaj-
tás Országos Parancsnokságával, a Vöröskereszttel, Alapítványokkal, a 
Máltai Szeretetszolgálattal lehetővé teszi, hogy az áldozatok, akik kies-
nek az állami áldozatsegítő rendszerből eljussanak hozzánk. 

Szolgáltatásaink minden esetben díjtalanok. 

Az utóbbi időszak fókuszában a pszichológusi és a jogi munka áll az 
általános ügyintézés és anyagi segítségnyújtás mellett.

TISZTELT HOBBI-, ÜDÜLŐ-, KISKERT  
ÉS TANYA TULAJDONOSOK!

Köztudott, hogy Bács-Kis-kun megyében nagyon sok tanyás- és üdülőte-
rület, kiskertes külterületi településrész található. A tavasz beköszöntével 
benépesülnek az üdülők, hétvégi házak, tanyák, gazdáik megkezdik a me-
zőgazdasági tevékenységet, a kiskertek életre kelnek. Ebben az időszakban 

a tulajdonosok az otthon tartott mezőgazdasági kisgépeket, szerszámokat, 
szivattyúkat, termelőeszközöket, vegyszereket, vetőmagokat, üzemanya-
got, az ott tartózkodáshoz szükséges személyes tárgyakat, eszközöket (TV, 
rádió, ruhanemű, élelmiszer, egyebek) már nem viszik haza, azok őrizetle-
nül maradnak. A bűnözők is tisztában vannak ezekkel a körülményekkel, 
megszaporodnak a betörések. 

Az ilyen típusú bűncselekmények megelőzése érdekében az alábbiakat 
ajánljuk: 

Elsősorban a bejutást kell megakadályozni. Mindenekelőtt az ajtókat, 
ablakokat kell biztonsági ráccsal ellátni. A pinceablaktól a külső padlásaj-
tóig, a szivattyúaknától a szerszámtárolóig – mindegyik védelméről gon-
doskodni kell. Létrát sem szabad az udvaron hagyni, felkínálni a padlásaj-
tó vagy az emeleti ablak betörésének lehetőségét! 

FEHÉR GYŰRŰ KÖZHASZNÚ 
EGYESÜLET KECSKEMÉTI 
ÁLDOZATSEGÍTŐ IRODA

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság épülete 
6000 Kecskemét, Batthyány u. 14. 

Telefon: +36-76-484-684/3503-as mellék 
Ügyfélfogadás: minden kedden 8-12 óráig

JOGI TANÁCSADÁS 
az egyesület szegedi irodájában. 6720 Szeged,  

Horváth M. út 3. (megadott időpontban személyesen  
vagy telefonon előzetesen egyeztett időpontban)

Telefon: +36/30-436-3293 
Ügyfélfogadás: minden pénteken 13-15 óráig

LELKI, PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁS 
az egyesület békéscsabai irodájában. 

5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4. 
Telefon: +36/70-532-3341 

Ügyfélfogadás: hétfőtől-péntekig 10-14 óra között
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Javasoljuk az ajtók több biztonsági zárral való ellátását. Manapság egyre 
több üdülő és külterületi ingatlan közelében működik vagyonvédelmi ri-
asztórendszert üzemeltető vállalkozás. Mérjék fel ezeket a lehetőségeket is, 
és ha mód van rá, az épületet szereltessék fel ún. hangos- vagy néma riasz-
tással üzemelő elektronikus védelmi berendezéssel. A riasztójelzések több 
helyen a rendőrségre érkeznek, és onnan indul járőr az esemény tisztázásá-
ra, de működik riasztórendszer más, ugyancsak hatékony megoldással is. 

Kisebb beruházást igényel néhány mozgásérzékelős lámpa felszerelése az 
épületre, amely szintén elriaszthatja az illetéktelenül behatolni szándéko-
zókat. 

Amennyiben a betörő mégis bejutna az épületbe, a lehető legkevesebb 
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 vagyontár-
gyaikat! 

Az ott maradt értékekről készítsenek leltárt: típus megjelöléssel, gyári 
számmal, ismertetőjegyekkel, esetleg fényképpel – de azt se hagyják a ház-
ban! 

Fontos kiemelni, hogy a legtöbb településen működik polgárőr egyesület, 
melyek tagjai rendszeresen folytatnak bűnmegelőzési jellegű járőrszolgá-
latot. Célszerű velük felvenni a kapcsolatot, mivel igen hatékonyak a tele-
pülések vagyonbiztonságának fokozásában. 

Jegyezzék meg! 

• A könnyen mozdítható, rendszeresen nem használatos értékeket vigyék 
haza! 

• Értékkel bíró, beazonosítható tárgyaikról készítsenek fényképet, zseb-
leltárt! 

• Tegyenek meg mindent az illetéktelenek bejutásának megakadályozása 
érdekében! 

• Vegyék fel a kapcsolatot a helyi polgárőrséggel!

Felmerült kérdéseikkel hívják a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-
főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának munkatársait a 76 / 
513 - 300 - 3127-es telefonszámon, ahol megfelelő tanácsokkal 
állunk az állampolgárok, gazdálkodó szervezetek és intézmé-
nyek segítségére személy- és vagyonvédelmi kérdésekben.

Előzzük meg közösen,  
hogy károsulttá váljanak!

BÁCS-KISKUN MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG  
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY K E C S K E M É T  

6000 Kecskemét, Batthyány u. 14.,  
Postacím: 6001 Kecskemét,  

Pf.:302 Tel:76/513-300/30-27, BM: 33/30-27,  
Fax: 76/513-300/30-98 BM 33/30-98,  

e-mail: elbir@bacs.police.hu

DIGITÁLIS KÁRTEVŐK  
& BIZTONSÁGI MENTÉS

A számítógépek és mobileszközök internetre történő csat-
lakozása jelentősen megkönnyíti a számítógépes vírusok és 
más rosszindulatú szoftverek elterjedését. 2017-ben 4,2 má-
sodpercenként jött létre egy új digitális kártevő, ami azt je-
lenti, hogy csak a tavalyi évben több mint 7,5 millió új vírust 

és más rosszindulatú szoftvert készítettek, valamint több mint 72 millió 
weboldal volt fertőzött. Éves szinten több mint 10 milliárd USD kárt okoz-
nak a rosszindulatú programok.

ROSSZINDULATÚ SZOFTVEREK

A rosszindulatú szoftverek a vírusok, férgek, kémprogramok, agresszív 
reklámprogramok és a rendszerben láthatatlanul megbúvó, a támadónak 
emelt jogokat biztosító eszközök összefoglaló neve. 

A rosszindulatú programok célja lehet: 

• a számítógép vagy eszköz tönkretétele, 
• fájlok, adatok módosítása vagy törlése, 
• a megfertőzött számítógép internetkapcsolatának használata illegális 

célokra (pl. spam küldésére), 
• zsarolás a fájlok titkosításával, 
• a felhasználó jelszavainak, bankkártya adatainak megszerzése. 

A vírusok manapság jellemzően pendrive vagy e-mail segítségével terjed-
nek az internetes böngészés (a megbízhatatlan oldalakról történő letöl-
tések) mellett. Számítógépes értelemben a trójai faló (röviden trójai) egy 
olyan rosszindulatú program, ami mást tesz a háttérben, mint amit a fel-
használónak mutat. Ebben az esetben a leggyakoribb fertőzési módszert az 
ingyenes vagy nem jogtiszta programok letöltése és a veszélyes honlapok 
jelentik.

VÉDEKEZÉS LEHETŐSÉGEI

A rosszindulatú szoftverek a számítógép operációs rendszerének és egyéb 
programjainak biztonsági hibáit használják ki. A szoftverek gyártói az is-
mertté vált hibákat rendszeresen javítják és frissítések kiadásával juttatják 
el a felhasználókhoz. A frissítések kiadásával az addig esetleg nem nyilvá-
nos hibákról is tudomást szerezhetnek a rosszindulatú szoftvereket készí-
tők, így azok a rendszerek, amelyeken a hibákat javító frissítés nem történt 
meg, fokozattan veszélyeztetettek lehetnek. 

A kártékony programok elleni védekezés céljából feltétlenül javasolt vírus-
irtó program telepítése, amelyek elérhetőek ingyenes és fizetős változatban 
is. 

A tűzfal célja a privát (otthoni/vállalati) és nyilvános (internet) hálózat 
elkülönítése, továbbá annak biztosítása, hogy a hálózaton keresztül egy 
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adott számítógépbe ne történhessen illetéktelen behatolás. Amennyiben a 
számítógép közvetlenül kapcsolódik az internethez, szoftveres tűzfal hasz-
nálata javasolt. Ha az internetelérés routeren keresztül történik, akkor az 
általában tartalmaz tűzfalat. Ebben az esetben győződjünk meg róla, hogy 
be van-e kapcsolva!

BIZTONSÁGI MENTÉS

Rendszeresen készítsünk biztonsági másolatot fontos adatainkról. 

Erre alkalmas lehet egy külső merevlemez, amit csak a biztonsági mentés 
idejére csatlakoztatunk a számítógéphez vagy egy online tárhely, ahol a 

fájlok korábbi verzióját tároljuk. Így, ha zsarolóvírus-támadás éri a gépet, 
a rosszindulatú program eltávolítását követően az ép verziók visszaállít-
hatóak.

Javasolt az automatikus frissítés bekapcsolása. 

• Állítsuk be, hogy a kritikus műveletekhez (pl. program telepítése) a fel-
használó engedélyére legyen szükség. 

• A böngészők biztonsági beállításainál a magasabb védelmi szint a külső 
támadások ellen nyújt védelmet. 

• Ismeretlen eredetű szoftvereket ne telepítsünk! 
• Telepítsünk a gépre vírusirtó programot, amely legyen mindig aktív! 
• Rendszeresen készítsünk biztonsági másolatot a fontos adatainkról! 

www.police.hu

RECEPTEK

SZÍNES GRANITÁK, A NYÁR KIRÁLYAI!

A granita a forró nyárban olvadozó emberek megmentője! Jégkásaként nem definiálnánk, mert ez sokkal több annál! Friss gyümöl-
csök, tea vagy épp kávé alapú, rummal turbózott jeges hűsítő. Ha nem barátotok az alkohol, akár ki is hagyhatjátok belőle, úgy is 
isteni lesz!

Hozzávalók (4 személyre)

Uborkás mentás lime-os

• 150 g uborka
• 1 kis csokor menta
• 2 lime leve
• 1 lime reszelt héja
• 90 g porcukor
• 250 ml víz
• 80 ml fehér rum

Sárgadinnyés citromos

• 380 g sárgadinnye
• 1 citrom leve
• 1 citrom héja
• 1 lime leve
• 120 ml víz
• 80 ml rum
• 70 g porcukor

Görögdinnyés bazsalikomos

• 350 g görögdinnye
• 10 db bazsalikomlevél
• 50 g porcukor
• 70 ml rum
• 70 ml víz

Kávés

• 100 ml espresso
• 70 g porcukor
• 300 ml víz
• 70 ml rum

A granitákat nagyon egyszerű elkészíteni, csak a pár órás fagyasztási időt 
kell kivárni. Mindegyiknél ugyanúgy járunk el. Egy aprítógépben lezúzzuk 
a szilárdabb alapanyagokat, majd hozzáadjuk a porcukrot, rumot, vizet és a 
citrusok levét. Átkeverjük őket, egy edénybe öntjük (jobb ha egy nagyobb, 
laposabb edényt használunk mert úgy hamarabb lehűl és megszilárdul a 
granita) és fagyasztóba rakjuk. Pár óránként átkeverjük, amíg elég szilárd, 
jégkása állagú, jeges hűsítőt kapunk, akkor pedig megesszük az egészet!

Fotó: Szilágyi Nóri
forrás: https://streetkitchen.hu/receptek/szines-granitak-nyar-kiralyai/
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ÚJ KENYÉR HAVA

NAGYON KRÉMES ÁFONYÁS SAJTTORTA

A zabkekszet és az olvasztott vajat egy aprítógépben összedolgozzuk, majd az 
egészet egy 18 cm-es tortaforma aljára nyomkodjuk és 180 fokos sütőben 5 
percig sütjük. Közben késes aprítóba rakjuk az áfonyát, porcukrot, tejfölt, kicsit 
átzúzzuk, majd mehet bele a többi hozzávaló és egy alapos mixelés. A kekszes 
alapra öntjük az áfonyás krémet. 2 réteg alufóliába csomagoljuk a forma al-
ját, egy magasabb falú tepsibe rakjuk, kb. a 
forma ⅓-áig vizet öntünk köré és 175 fokos 
sütőben 40 percig sütjük a tortát. 

Hagyjuk kihűlni és 1 órán át hűtőben pi-
hentetjük. Ezután körbe vágjuk a forma 
szélénél a tortát és kiemeljük a formából. 
Az áfonyát, tejfölt és porcukrot lezúzzuk és 
a krémet a torta tetejére kenjük.

forrás: https://streetkitchen.hu/receptek/nagyon-
kremes-afonyas-sajttorta/

Hozzávalók: 10 darabhoz

• 2 dl barnasör
• 50 ml olívaolaj
• 50 g méz
• 2 nagy gerezd fokhagyma
• 1 tk só
• 1 mk bors
• 1 kis db szerecsendió
• 1 kg csirkecombfilé
• 2 db kápiapaprika
• 1 db póréhagyma
• 1 db nagyobb cukkini

Hozzávalók egy 18 cm-es formához

• 190 g zabkeksz
• 80 g olvasztott vaj

A krémhez:

• 350 g natúr krémsajt
• 100 g tejföl
• 1 kis marék fagyasztott áfonya
• 1 csapott ek liszt
• 1 csapott ek étkezési keményítő
• 4 nagy ek porcukor
• 3 db tojás

A tetejére:

• 1 ek fagyasztott áfonya
• 3 ek tejföl
• 2 ek porcukor

SÖRPÁCOS CSIRKENYÁRS

Először elkészítjük a pácot: a barnasört elkeverjük 
az olívaolajjal és a mézzel, hozzányomjuk a fok-
hagymákat, sózzuk, borsozzuk és belereszeljük 
a szerecsendiót. A felkockázott csirkehúsokat jó 
alaposan beleforgatják a mázba és egy kicsit pihen-
tetjük. A zöldségeket egységes méretűre vágjuk, a 
hurkapálcikákat vízbe áztatjuk, és ha ezekkel meg-
vagyunk, összeállítjuk a nyársakat. A zöldségeket 
a hússal váltogatva, feltűzzük a nyársra és kevés 
olívaolajon, forró serpenyőben, minden oldalát jó 
alaposan lepirítjuk.

forrás: https://streetkitchen.hu/receptek/sorpacos-
csirkenyars/
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