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XXXIII. ÉVFOLYAM, 2018. DECEMBER 
SZENTKARÁCSONY HAVA

DÁVODI ÉLET
DÁVOD község ÖNKORMÁNYZATÁNAK lapja

Aranyosi Ervin:  
Karácsonyra angyalt küldök 

Elküldök egy angyalt, hozzád szeretettel, 
ez egy csepp ajándék, neked szántam vedd el! 

Ez a kicsi angyal feladatot kapott, 
mától aranyozza be mindegyik napod! 

Vigyázzon szívedre, mások meg ne sértsék, 
gonosz, rossz érzések soha ne kísértsék. 

Bármerre is mennél óvjon, védjen téged, 
tegyen róla, legyen jó az egészséged! 

Vigyázzon, a világ neked sose ártson, 
vidítson jó kedvre szilveszter, karácsony! 

Találd meg a békéd, örülj az életnek, 
legyenek körödben mind, akik szeretnek! 

Verseim kísérjék mindennapjaidat, 
legyen a lelkedben megértés, tapintat! 

Teljesüljenek be régóta várt álmok, 
angyal által őrzött ünnepet kívánok!

Örömökben gazdag Karácsonyi Ünnepeket és  
Boldog, Békés Új Évet kíván Dávod Község 

Önkormányzatának minden dolgozója!
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ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS

Dávod Község Önkormányzata sok szeretettel meghívja Önt és kedves családját a 
2018. évi adventi gyertyagyújtásra, melynek időpontjai:

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

Mindenkit sok szeretettel várunk!

Néhány nap múlva elkezdődik az adventi időszak, amely - minden 
ellenkező vélemény ellenére - keresztény ünnep. Igaz, hogy a világ 
mintha jobban készülne rá mostanában, mint a karácsonyra. Az 
adventi vásárokon néha színes műsorokat adnak és nagy az árubőség, 
novemberben már karácsonyfák állnak, mintha megszületett volna a kis 
Jézus. Mi, keresztény emberek főként lelkileg készülünk karácsonyra, 
mint a világ Megváltójának ünnepére. Természetesen nem marad el 
a sütés - főzés, ajándékvásárlás sem, de fontosabb a lelki előkészület! 
A Jelenések könyve írja, - melyet a hagyomány János evangélistának 
tulajdonít - hogy „Nézd, hamarosan eljövök, boldog aki megszívleli 
a könyv prófétai szavait.” Ez az Újszövetség egyetlen nagy prófétai 
könyve a végidőkről szól, ezért nagy magyarázatra szorul. De azt a 
tényt, hogy egyszer az egész világ találkozik a feltámadt Krisztussal, 
azt kiemeljük és valljuk mindig is. Hogy „Eljön az Úr, helyesebben 
mi érkezünk el Hozzá!” Ha egy fejezettel tovább olvasnánk ezt 
az evangéliumi szakaszt, - amellyel be is fejeződik a Jelenések 
könyve - ott az író úgy folytatja: ”Úgy van,  jöjj el Uram Jézus!”  

Ma már vannak olyan fúrógépek, amik egész hegyeket képesek két 
oldalról átfúrni és ha pontos a számítás, centiméterre, milliméterre 
találkozni fog a két fúrópajzs. Ilyen a mi életünk is, mert az Isten 
közeledik felénk, sőt, előbb szeretett minket, Ő kezdte a közeledést és 
nekünk már csak teremtettségünk okán is közeledünk kell Ő feléje, mert 
a nagy kereső szent Ágoston híres mondata, amit annyiszor szoktak 
idézni: „Magadnak teremtettél Uram, és nyugtalan a mi szívünk, amíg 
meg nem nyugszik benned Istenem!” Mi is közeledünk az Úr felé. 
Isten közeledése már az egész teremtett világ: megteremtette benne 
az embert, jeleket hagyott magáról, éppen ezért az ember kezdetektől 
fogva vallásos lény. Tehát amikor feleszmélt, akkor elkezdte keresni 

2018. december 2.  vasárnap 17:00
2018. december 9.  vasárnap 17:00
2018. december 16.  vasárnap 17:00
2018. december 23.  vasárnap 18:00

létének értelmét és valamiképpen a másvilági hatalmakat is. Ennek 
bizonyítékai a sírok. Mert egyedül az ember temeti el halottait. Az a 
gondolat is megszületett benne, hogy majd úgyis  találkozunk azzal, 
aki megteremtett. De hatékony jeleket is hagyott magáról az Úr: ez 
volt az első Advent, az Ószövetség, amit így summáz a Zsidókhoz írt 
levél eleje: „Sokszor és sokféleképpen szólt Isten a próféták által, a 
legvégső időben a Fia által szólt.” Egyszer elkezdődött az Ószövetség, 
- akár Noéval, Ábrahámmal, vagy Mózessel - de akkor is eltelt több, 
mint kétezer esztendő és az emberiség készült a Megváltó fogadására.  

Aztán eljön Jézus az idők teljességében és mindent betetőz. Elmond 
mindent, amit az ember számára el lehet mondani az Istenről, és 
az egész kinyilatkoztatás az Újszövetségben az Úr eljövetelét, s 
jelenvalóságát akarja elénk tárni. Közte vagyunk mi is azzal a néhány 
évtizedes életünkkel, amit kaptunk. Nekünk is közelednünk kell az Úr 
felé. Nem rettegéssel közeledni, hanem készüléssel, várakozással. De 
ne úgy készüljünk, hogy a takarítás, sütés - főzés mellett a tudatunk 
szélén megszülessék a kis Jézus! Tehát az előkészület legyen lelki 
előkészület, egy kis elgondolkodással, magába szállással, - ezért is viola 
a színe az Adventnek, ami az előkészület színe is - aztán jótettekkel, 
céltudatos ráhangolódással, nem feledve a Szentírás olvasást. 

Ha így készülünk, akkor karácsonykor boldogan énekelhetjük majd: 
„Fel nagy örömre ma született, ...”

Eredményes előkészületeket kívánok szeretettel: 
Kamen Ferenc                                                                                                                           

plébános

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Nagy örömömre szolgál, hogy a mai napon én is köszönthetem Önöket!

A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő, Moór Marianna egy alkalommal 
azt mondta, idézem: „Az öregedés akkor jön, amikor az ember bezáródik, és 
elveszíti az érdeklődését.”

Éppen ezért nekünk, az Önöket követő nemzedéknek nem csak arról 
kötelességünk gondoskodni, hogy méltó körülmények között telhessenek a 
pihenés évei, hanem arról is, hogy Önök folyamatosan érezhessék a társadalom 
és a család megbecsülését.

Számukra ugyanis Önök voltak azok, akik becsülettel, átdolgozott napokkal 
és éjszakákkal megteremtették a feltételeket, amelyekre jelenünket és jövőnket 
építhetjük.

Mindezért szeretetünk apró megnyilvánulása lehet csupán a mai rendezvény, 
hiszen aligha lehet kifejezni mindazt a hálát és megbecsülést, amellyel 
Önöknek tartozunk.
Köszönöm mindnyájuknak, hogy egy élet kitartó munkájával, fáradhatatlanul 
dolgoztak családjukért, közösségükért, s értünk, a fiatalabb nemzedékért!

Vigyázzanak az egészségükre, hogy ne csak mi, de unokáik és dédunokáik is 
tanulhassanak Önöktől, s kérem, hogy soha ne veszítsék el érdeklődésüket a 
világ dolgai iránt!

Ahogy eddig, a jövőben is számíthatnak rám!

Tisztelettel:

,,Ősi és érett kultúrákban az öregeket nem azért tisztelték, mert fáradságos 
életükkel kiérdemelték, nem is abból a józan előrelátásból, hogy egyszer én 
is öreg leszek, s milyen jó lesz, ha nem hajítanak majd a szemétre, hanem 
azért, mert a lélek még érzékenyebb volt, a szellem nyitottabb, s az öregember, 
óriási élettapasztalatával, olyan értékeket jelenített meg, amely a fiatalabbak 
számára vonzó és kívánatos volt! Az öregember akkoriban nem teher volt, 
hanem felbecsülhetetlen érték: nem azt nézték, milyen mulandó teste, hanem 
hogy ki lakik benne!” 

Müller Péter

Az Idősek napja az idei esztendőben is megrendezésre került 2018. november 
23-án a dávodi Művelődési Házban. Községünk szépkorú tagjai közül több, 
mint kétszázan tették tiszteletüket az eseményen. A vendégeket Hirtenberg 
János Sándor polgármester köszöntötte, melyet az idén 20 éves Tihanyi 
Vándorszínház színvonalas, zenés műsora követett. Az operetteket és magyar 
nóták sorát felvonultató előadás idén is nagy sikert aratott. Az est zárásaként 
Önkormányzatunk munkatársai friss kiflivel és meleg teával vendégelték meg 
a programon részt vevő időseket.

IDŐSEK VILÁGNAPJA

Zsigó Róbert
államtitkár

Baja és térsége országgyűlési képviselője

Tisztelt Vendégeim! 

1991 óta a világ számos pontján október elseje az Idősek Világnapja. 
Ezen a napon több figyelem irányul azokra, akik az évtizedek alatt 
sok tapasztalattal lettek gazdagabbak, amellyel nap, mint nap segítik 
környezetüket, legyen szó munkahelyről, családról, barátokról. Mögöttük 
áll a ledolgozott élet, olyan tudás birtokában vannak, amit csak az évek 
múlásával érhetünk el mi magunk is. Már tudják, mi a jó, mi a rossz, 
hogyan éljük úgy az életünket, hogy szebbé, jobbá tehessük a világot. Ezt 
a tudást pedig szívesen adják át a következő generációnak, példát mutatva 
ezzel a társadalomnak. Nemcsak ma, hanem az év 365 napján becsüljük, 
tiszteljük őket. 

Fontos, hogy minél tovább lehessenek köztünk idősödő szeretteink, és 
jobb legyen életminőségük.

Tisztelt Szép korúak!

Albert Schweitzer, a híres polihisztor, Nobel-díjas orvos gondolatait 
idézve köszöntöm Önöket: „ A fiatalság mércéje nem az életkor, 
hanem a szellem és a lélek állapota … csak az öregszik meg, aki 
lemond eszményeiről. … Az ember - akár tizenhat éves, akár hatvan - 
csodára szomjazik, elámul a csillagok örökkévalóságán, a gondolatok 
és a dolgok szépségén, nem fél a kockázattól, gyermeki kíváncsisággal 
várja, mi lesz holnap. Szabadon örül mindennek.” … Fiatal vagy, amíg 
befogadod a szépség, az öröm, a merészség, a nagyság, az ember, a 
Föld, a végtelenség hírnökeit.”
        

Tisztelettel:

Azok pedig, akik önhibájukon kívül nem tudtak megjelenni a rendezvényen, 
alább olvashatják Zsigó Róbert államtitkár, Baja és térsége országgyűlési 
képviselő és Hirtenberg János Sándor Dávod község polgármesterének 
köszöntőjét!

Az Idősek Világnapja alkalmából szeretnénk jó egészséget, tartalmas, boldog 
életet kívánni a településünkön élő idősebb korosztály számára!

Hirtenberg János Sándor
  polgármester
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A Pontyvilág magazin „Szakíró leszel!” pályázatán a szakmai zsűri Facskó 
Ádámnak ítélte oda az első helyet, így ő lett az év szakírója. A nyertes cikk 
címe: Duplázás a Ferenc-csatornán, mely a magazin 2018. júniusi számában 
jelent meg. Az ünnepélyes díjátadóra Budapesten, az idén 10. alkalommal 
megrendezett Pontyshow nagyszínpadán került sor 2018. november 10-én. 

Ádám így értékelte a győzelmet: „Mindenekelőtt szeretném megköszönni 
a Pontyvilág magazin szerkesztőségének a lehetőséget és a díjat, ami 
számomra egy hatalmas megtiszteltetés. A magazin „Szakíró leszel!” 
című pályázatára a lap 2018. januári számában figyeltem fel. Minden 
emlékezetes vízparton töltött napról naplót készítek, ez alól nem volt 
kivétel a 2013. augusztus 16-i, nem mindennapi horgászat sem. Ezen a 
napon a Ferenc-csatornán két gyönyörű pontyot fogtam, melyek közül 
a nagyobbik meghaladta a 14 kg-ot. A feljegyzéseim átdolgozása és a 
képanyag kiválogatása után érdemesnek tartottam arra, hogy pályaműként 
elküldjem a Pontyvilág szerkesztőségének. Nagy megtiszteltetés ért, amikor 
cikként a 2018. júniusi számban megjelent. Akkor még meg sem fordult 
a fejemben, hogy ezzel 
az írással akár meg is 
nyerhetem a pályázatot. 
Ellenfeleimtől számos 
kiváló, jól megírt cikket 
olvastam, ezért a sikernek 
így talán még nagyobb 
értéke van számomra.”

FACSKÓ ÁDÁM AZ ÉV SZAKÍRÓJA

DECEMBER – A HÓNAP ÉRDEKESSÉGEI

Tudod-e?
A régi római naptár szerint 
ez volt az év tizedik hónapja. 
A tíz latinul decem-ből ered 
a december hónap neve. 
Mi, magyarok „Télelő”, 
illetve karácsony havának is 
nevezzük. December 22-én 
kezdődik hivatalosan a tél. 
Most a Nap és a Föld kölcsönös helyzete éppen az ellenkezője a júniusinak. 
Ezért rövidek a nappalok és hosszúak az éjszakák ilyenkor.
A Nap sugárzása rendkívül gyenge, ezért a december középhőmérséklete 
hazánkban csupán 0,5 C. Sokszor ázunk-fázunk, didergünk a ködös, nyirkos 
utcákon. A hajnali harmat fehér zúzmara formájában fagy rá az ágakra. A 
természet így „cukormázassá” varázsolja a fákat és a bokrokat. A leeső hó 
pedig hőszigetelő – mint a pehely paplan – úgy védi a növényeket (a föld alatt 
és a föld felett is) a túlzott lehűléstől. Néma, csendes táj, az ólomszürke égen 
csupán a varjak keringenek károgva. Talán mi magunk is csendesebbé válunk 
és szívesebben húzódunk be a jó meleg szobába – olvasni, tanulni, zenét 
hallgatni, játszani – mint néhány héttel korábban. A hónap derekán aztán 
felbolydulunk és lázas ünnepi készülődés veszi kezdetét az otthonunkban. 
A fagyos időben kint lenni csak akkor élvezetes, ha szánkózunk, síelünk, 
korcsolyázunk vagy nagyokat hócsatázunk.

Ez a hónap a hagyományápolás tárházát kínálja számunkra: 

December 4.: Borbála
Bányászok, tüzérek és várak védőszentje, továbbá Katalinnal együtt 
a lányok pártfogója. A néphit szerint, ha az ezen a napon vízbe tett 
cseresznye-, barack- vagy mandulaágacska kivirágzik, akkor az azt vízbe 
tevő lány biztos férjhezmenetelre számíthat.

December 6.: Miklós – Mikulás
Minden kisgyermek várva várt ünnepe, amikor eljön a Mikulás. Kedves és 
üde színfolt a borongós, szürke időben az ablakban csillogó, pirosló ajándékok 
látványa. 5-én este kell a kifényesített cipőket, csizmákat az ablakba kitenni, 
hogy reggelre kapjunk bele csokit, cukrot, diót, mogyorót (netán virgácsot)… 
A Mikulás-napi szokások Szent Miklós (III. században élt) püspök jó 
cselekedeteire vezethetők vissza. A kis-ázsiai szent életű férfi nagyon 
szegényesen élt, de minden pénzét a gyermekek megajándékozására költötte.
Különösen a szegény lányokat, vándordiákokat, hajósokat, halászokat 
támogatta, ezért is lett később a védőszentjük. Ezt az ünnepet hozzánk északi 
szomszédjaink közvetítették, erről árulkodik a Mikulás név, amely cseh és 
szlovák nyelven Miklóst jelent. Az ablakba, cipőkbe történő ajándékozás 
pedig osztrák eredetű szokás.

December 13.: Luca napja
A néprajz az asszonyi ünnepek között tartja számon. Maga a név a lux=fény 
szóval áll kapcsolatban. Ezért is képzelték Lucát kísérteties nőalaknak. A 
néphit kétféle Lucát ismert, jóságosat és boszorkányosat – valószínűleg ezért 
fűződhet olyan sok babonás hiedelem ehhez a naphoz. Pl.: nőknek ezen a 
napon mindenféle munka tilos volt (aki a tilalmat megszegte, kővé változott), 
rossz tréfákat is űztek: leszedték, elcserélték a kapukat, eltorlaszolták a 
bejáratokat.
Különféle Luca-köszöntők, szokások ismertek: ilyen a lucázás, kotyolás, 
palázolás – ezeknek termés- és termékenység varázsló céljuk van. Pl.: mondóka 
kíséretében szalmával megpiszkálták a tyúkokat, hogy jó tojók legyenek.
A legismertebb szokás azonban a Luca-széke készítés. Ettől a 
naptól – Karácsony estéjéig – 13-féle fából kellett elkészíteni. Aki 
erre Karácsony éjszakáján ráállt, megláthatta a boszorkányokat. 
Ezen a napon teszik edénybe a karácsonyi búzát, naponta 
öntözik, hogy kizöldüljön és az ünnepi asztal dísze legyen. 

December 24.: Ádám és Éva – Szenteste
A karácsony az öröm, a békesség, a szerete és a család ünnepe. 
Izgatott készülődés és várakozás előzi meg. 24-én este a csengőszó 
jelzi a meghitt, bensőséges ünneplés kezdetét. Ilyenkor a karácsonyfa 
illata, a gyertyafény, a csillagszórók tündöklése mindenkit 
elkápráztat. A közös éneklés, az ünnepi asztal, az ajándékozás, a 
gondtalan együttlét pedig egy meghitt estét varázsol számunkra. 

December 25-26.: karácsony
A decemberi ünnepek közül – úgy gondolom – mindenki szívéhez a 
karácsony áll a legközelebb. A keresztény vallások tanítása szerint ezen a 
napon született Jézus Krisztus, aki szeretetet, békét hirdetett egész életében. A 
Megváltó születését felidéző néphagyomány a betlehemezés.
Számos népszokás kapcsolódik ezekhez a napokhoz. Legáltalánosabb a 
karácsonyfa állítása. A krónikák szerint a fenyőfa karácsonyi feldíszítését 
egy svéd katona honosította meg Németországban. A katona a harmincéves 
háború lützeni csatájában 1632. november 16-án sebesült meg, Lindauba 
vitték, ahol a helyi polgárok vették ápolásba. A katona Karácsonyra 
meggyógyult, s hogy háláját jótevői iránt lerója, arra kérte a város lelkészét, 
hogy miként az hazájában szokásos, fenyőfát állíthasson fel a templomban – 
melyet aztán teletűzdel gyertyákkal és apró ajándékokkal. A városlakóknak ez 
annyira megtetszett, hogy ezután évről-évre megismételték a fenyőfadíszítést 
lakásukban is, gyermekeik örömére. Innen terjedt el később más vidékekre is.
Hazánkban először a szepesi városokban tűnt fel a karácsonyfa – 
németországi egyetemeken tanult diákok állították fel szüleik házában. 

December 31.: Szilveszter
Szilveszter estéjét és éjszakáját ma is ünneplések és rendezvények ölelik körül. 
Még ma is él az alábbi mondás: „Amilyen az újév napja, olyan lesz az egész 
esztendő is”. Ez a nagy fogadalmak ideje, amiket ideig-óráig meg is szoktunk 
tartani. A szilveszter és az újév talán a leggazdagabb babonákban.

DECEMBERI JELES NAPOK

December az év utolsó hónapja, egyben az első (vagy inkább utolsó, ha 
a naptári időrendet nézzük) téli hónap. Első napja a meteorológiai tél 
kezdetének napja.
 
Az év végi ünnepek ugyan fénybe borítják, de ez hazánkban a legsötétebb 
hónap, ugyanis decemberben vannak az év legrövidebb nappalai vagy 
másképp fogalmazva a leghosszabb éjjelei. Azaz a legrövidebb ideig ebben 
a hónapban van a Nap a horizont felett. Ráadásul a Nap égi útja annyira 
megváltozott, annyival alacsonyabban jár, hogy dec. 21-én egy fénysugár 
nyaláb kb. 3-szoros területen oszlik el, mint a nyári napfordulónál. Tehát 
3-szor akkora területre jut ugyanannyi fény, illetve hőenergia.

Az éghajlati statisztikák szerint a jellemző minimum hőmérséklet -4 / -2 °C, 
míg a jellemző maximum hőmérséklet 2 /4 °C, 35-45 mm csapadék hullik 
és a napsütéses órák száma 36-59 óra körül van összesen a hónap folyamán. 
Gyakoriak a tartósan szürke, ködfelhős, komor napok, melyek sokakra 
álmosító, lehangoló hatással vannak. A nagy “sötétség” miatt érdemes 

Még a hitetlenek is „varázsolnak” valamit ezen a napon. Álarcot húznak, 
hogy elijesszék az óévet magával vivő szellemet, vagy szerencsepénzt tesznek 
a tárcájukba. Sok családban szokás ezen a napon a szerencsepogácsa sütése. 
A legjobb nap ez a gazdagság varázslásra, gazdaggá teszi az új esztendőnket, 
ha ilyenkor pénzt találunk.
A hagyományos ételek fogyasztása is bőséget, szaporaságot, főleg anyagi 
gyarapodást jelent. A lencse, a bab vagy bármilyen apró szemes étel 
fogyasztása szerencsét hoz. A malac előre túrja a földet, vagyis „kitúrja a 
szerencsét”, sőt kunkori farkát meg is lehet markolni, így aztán garantálhatjuk 
a szerencsénket a következő évre. A lábasjószág, csirke vagy tyúk fogyasztása 
azonban káros, mert az hátrafelé rúg, elkaparja a szerencsénket.
Ezen a napon baljós jelet hordoz a mosás, teregetés. Tilos levinni a szemetet, 
mert kiöntjük vele a szerencsét a házból. Azt tartják, a szilveszteri álom 
beteljesedik, így ne mulassuk át az egész éjszakát, hanem hagyjunk időt 
egy jósálomra is! Ezen a napon nem szabad orvost hívni, orvoshoz menni, 
mert akkor betegséggel töltjük majd a következő évet. A szilveszter éjjelén 
megfájduló fog valaminek a halogatását jelöli, amit már nem szabad tovább 
görgetnünk az újesztendőben.
Ez este szokás az ólomöntés, vagy a faggyúöntés jövendölés céljából.
Távol lévő szerelmesek ilyenkor egy kicsi pezsgőt öntsenek ki a földre – azért 
ne a háziak féltett perzsaszőnyegére -, mielőtt a többiekkel koccintana, hogy a 
kedvessel egész évben együtt maradjanak. Egyes hagyományok szerint ez azért is 
hasznos, mert ha ilyenkor valamit kiöntünk a földre, akkor „dől a lé” egész évben.

Cibulka Gáborné
forrás: https://gyogyhirek.hu/december-a-honap-erdekessegei/

gondolni a D-vitamin pótlásra, melynek előállításához a szervezetnek 
napfényre van szüksége.

• december 1.: Meteorológiai tél kezdete.
• december 3.: 1976-ban ezen a napon mérték az eddigi legalacsonyabb 

légnyomás értéket hazánkban. 980 hPa. Budapesten.
• december 12-14.: Geminidák csillaghullás maximuma erre az időszakra 

esik. Ritkán és nehezen megfigyelhető az ilyenkor jellemzőbb felhős, ködös 
égbolt miatt.

• december 13.: Luca napja. Rengeteg népszokás kapcsolódik ehhez a 
naphoz. A lányok ilyenkor tudhatják meg jövendőbelijük kilétét, illetve a 
Luca-szék készítését is ezen a napon kell elkezdeni, és karácsonyra befejezni. 
A hiedelem szerint, aki rááll karácsonykor az éjféli misén pontban éjfélkor a 
maga által készített székre, az megláthatja, hogy kik a boszorkányok, mert 
ilyenkor azok szarvat viselnek. A néphagyomány szerint Luca napjától 
figyelték az időjárást. A karácsonyig eltelt 12 nap az elkövetkező év 12 
hónapját jelölte. Eszerint minden hónap olyan lesz, mint a neki megfelelő 
nap a tizenkettőből. Ha esik, esős, ha száraz, akkor a hónap is száraznak 
várható.

• december 16.: E napon, illetve az e nap körüli napokon van a legkorábbi 
napnyugta az évben. Érdekes, hogy a legrövidebb nap nem erre a napra 
esik, azaz a napkelte még pár napig növeli az időpontját, vagyis napról-
napra kicsit később van.

• december 21.: A csillagászati tél kezdete, a téli-napforduló napja. A téli 
napforduló az a pillanat, amikor a Föld forgástengelye a legnagyobb 
szögben hajlik el a Nap sugaraitól. Az északi féltekén a téli napfordulóig 
a Nap északról délre halad, utána pedig délről észak felé kezd mozogni, és 
az év legrövidebb nappalát (következésképpen a leghosszabb éjszakát) adja. 
Magyarországról nézve a téli napforduló idején a Nap 19° magasan delel, s 
csupán 8 órán keresztül tartózkodik a horizont felett.

• december 22.: Az ellipszis alakú pálya miatt a Nap – Föld távolság az év 
során mintegy 5 millió km-t ingadozik. A földpálya Nap közeli pontja 
a perihélium, amin dec. 22-én tartózkodik a Föld. A Nap – Föld távolság 
perihéliumban 147,1 millió km. A Föld a Naphoz közelebb gyorsabban, a 
Naptól távolabb lassabban halad a pályáján. (Kepler 2. törvénye)

• december 25.: Karácsony első napja. A népi időjóslás azt tartja: “Ha Fehér 
Karácsony akkor Zöld Húsvét, ha Fekete Karácsony akkor Fehér Húsvét.” 
Illetve ha tiszta, napos az idő, akkor száraz nyár, jó gyümölcstermés, sok bor 
várható. Ha karácsony másnapján, Istvánkor (dec. 26.) is szép, napos idő 
van, akkor mindenből jó termés lesz.

• december 31.: A népi megfigyelés szerint: szilveszter éjszakáján, ha szépen 
ragyognak a csillagok, akkor bőséges aratás és szüret várható. Ellenben, 
ha szilveszter éjjel esik, újév reggelén már süt a nap, akkor rossz lesz a 
termés. Az esztendő utolsó estéje, s a következő év első napja időjárása, 
ha egyforma, akkor együttesen jó termés, gazdag esztendő várható. 
A népszerű szokások közé tartozott, hogy az óévet hatalmas lárma, zaj, 
kolompolás kíséretében búcsúztatták el. Ez valószínűleg arra az ősi rituáléra 
vezethető vissza, hogy a gonosz hatalmak távozzanak az óévvel együtt. 
Továbbá tilos mosni, de főleg teregetni (a kiterítésre, vagyis halálozásokra 
utal), és nem jó bármit is kölcsönadni ilyenkor, mert nehezen jön majd 
vissza a házba, ráadásul egész éven át minden kifelé megy majd onnan. 
Újév reggelén a férfiak köszönteni mentek a rokonokhoz, de 
az asszonyok ekkor nem léphettek ki a házból, mert január 
1-jén asszonnyal találkozni szerencsétlen esztendőt jelent. 
Azt is jól meg kell gondolni, hogy mit teszünk először újév napján, mert 
jó eséllyel gyakran tesszük majd ugyanezt egész évben. Sokan ezért elsején 
le sem fekszenek napközben, nehogy a betegség, ágyhoz kötöttség nyűgjét 
vonják magukra.

forrás: http://www.eumet.hu/erdekessegek/decemberi-jeles-napok/
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RECEPTEK

A legkirályabb mázas sertésszűz
Szerintetek mi tehet jobbá egy omlós, szaftos sertésszüzet? Hát egy zse-
niális fűszeres máz! Íme egy tökéletesre sütött csípős, mázas sertésszűz 
recept, amit kötelező kipróbálni, ha rajongtok a csípős kajákért!

Hozzávalók:
• 1 sertésszűz (kb. 350 g)
• 1 tk kukoricakeményítő
• 50 ml hideg víz
• 1 tk Tabasco fokhagymás szósz
• 3 gerezd fokhagyma
• 1 tk barna cukor
• 1 tk paradicsompüré 
• 1 ek szójaszósz
• 1 tk ketchup
• ½ tk őrölt római kömény
• só, bors
• 4 ek olaj

A hideg vízben elkeverjük a keményítőt, beleteszünk 2 kanál olajat és fel-
tesszük melegíteni, ha felforrt és besűrűsödött, hozzáadjuk a zúzott fok-
hagymát, a ketchupot, a barna cukrot, a szójaszószt, a római köményt, sóz-
zuk és borsozzuk és beletesszük a Tabasco szószt. A hártyától megtisztított 
sertészüzet sózzuk, borsozzuk, meghempergetjük lisztben, és forró serpe-
nyőben körbesütjük. 
Ecsettel vagy kanállal rákenünk minél többet a fűszeres mázból, aláön-
tünk fél deciliter vizet és 190 fokra előmelegített sütőben sütjük 30 percig. 
10 perc elteltével kivesszük a húst és átkenjük még egyszer a mázzal és úgy 
sütjük tovább. Tálalás előtt letakarva 5 percig pihentetjük.

forrás: https://streetkitchen.hu/receptek/legkiralyabb-mazas-sertesszuz/

Baconos-camembert sajtos pite
Szilágyi Nóri 2017. 11. 29.

Hozzáadás a receptjeimhez
Ha valami sajtos és baconos, akkor már rossz nem lehet! Mivel az ünne-
pekre is jól jönnek a megúszós kaják, ezért mutatunk egy sós pite receptet, 
ami amint látjátok, jól mutat az asztalon is, szóval ne féljetek kipróbálni! :)

A leveles tésztát kihajtogatjuk és egy hosszúkás piteformába fektetjük. Be-
lesimítjuk a forma oldalába is, majd a felesleges lelógó részeket levágjuk és 
villával megszurkáljuk az alját. A vajat egy edényben felforrósítjuk, rászór-
juk a lisztet és 1-2 percig kevergetjük, közben sózzuk, borsozzuk, majd fo-
lyamatos kevergetés mellett ráöntjük a tejszínt és a tejet, friss kakukkfűvel 
ízesítjük. Mikor besűrűsödött, belekeverjük a tojást is.
A bacont kockákra vágjuk és száraz serpenyőben lepirítjuk. A besamelt a 
tésztára kenjük, megszórjuk 
a bacon felével, ráfektetjük 
a szeletekre vágott sajtot és 
megszórjuk a pirított bacon 
másik felével, végül pár ka-
kukkfűággal díszítjük és 200 
fokos sütőben kb. 20 perc 
alatt készre sütjük.

forrás: https://streetkitchen.hu/tel/baconos-camembert-sajtos-pite/

ÜNNEPI ILLATOSÍTÓK HÁZILAG

Étcsokis mogyorós rolád
Szilágyi Nóri 2018. 06. 15.

Ha szeretnétek egy villantós desszertet, mindenképpen próbáljátok ki ezt 
a mogyorós roládot. Nagyon csokis, nagyon krémes és sokkal egyszerűbb, 
mint gondolnátok! ;)
tához a tojásfehérjét habbá verjük a cukorral. Belekeverjük a tojássárgájá-
kat, és hozzászitáljuk a kakaóporral és sóval elkevert lisztet. Sütőpapírral 
borított nagy méretű tepsibe simítjuk a masszát és 180 fokra előmelegített 
légkeveréses sütőben kb. 15-18 perc alatt megsütjük. A megsült piskótát 
még melegen egy konyharuha segítségével feltekerjük. 
A krémhez a tejszínt felforraljuk, ráöntjük a kockákra tördelt csokira, 
megvárjuk amíg felolvad, elkeverjük és hűtő hidegre hűtjük. A mogyorót 
apróra törjük (egy nyújtófával, vagy aprítógépben). A kihűlt tejszínes, cso-
kis ganache ¾-ét kb. 1 perc alatt kihabosítjuk robotgéppel, belekeverjük a 
vajat és a mascaponét. A maradék tejszínes csokival megkenjük a piskótát, 
megszórjuk a tört mogyoróval, megkenjük a krémmel és feltekerjük a ro-
ládot. Kevés olvasztott csokival és mogyoróval díszítjük.

forrás: https://streetkitchen.hu/receptek/etcsokis-mogyoros-rolad/

Zseniális mézeskalács golyók

Hozzávalók:
• 14 darabhoz
• 100 g mézeskalács
• 50 g szobahőmérsékletű vaj
• 30 g pocukor
• 50 g mascarpone
• A bevonáshoz
• 100 g fehércsokoládé
• kakaópor

Szilágyi Nóri 2018. 01. 01.
Ha maradt egy kis mézeskalácsotok, de már annyit ettetek, hogy képtelenek 
vagytok akár még egy darabot is leerőltetni a torkotokon, akkor készítsetek 
belőle ilyen finom mézeskalács golyókat! Vonjátok be fehércsokival, szórjátok 
meg kakaóval és így már garantáltan nem fogtok tudni leállni vele! :D

Hozzávalók:
• 28 cm roládhoz
• A piskótához:
• 6 egész tojás
• 100 g cukor
• 100 g liszt
• 20 g holland kakaópor
• 1 csipet só

A krémhez:
• 100 g pirított törökmogyoró
• 200 ml tejszín
• 200 g étcsoki
• 100 g vaj
• 200 g mascarpone
• Az űrlap teteje
• Az űrlap alja

Fotó: Szilágyi Nóri

Ahogy közelednek az ünnepek, a lakás díszítgetése mellett az illatoknak is egyre 
fontosabb szerep jut. A drogériákban kapható szagűzők nagyon népszerűek, 
de minek költenénk ilyesmire, ha magunk is könnyen készíthetünk - ráadásul 
természetes - illatosítókat.

A lakásban terjengő illatoknak persze nem csak karácsonykor van nagy 
szerepe: ingatlanosok szokták ajánlani, hogy véletlenül pont fahéj vagy frissen 
sült sütemény illata lengje be az eladni kívánt lakást, amikor a potenciális vevő 
érkezik. Személyes élményem ezzel kapcsolatban, amikor lakáskeresésnél az 
egyik helyről szinte menekültünk az átható babgulyásszag miatt, pedig elvileg 
nem lett volna rossz a hely. Sebaj, utólag már jobb, hogy így történt.

Visszatérve az ünnepekre: a ráhangolódásnak is része, hogy az ilyenkor 
jellegzetes illatokkal vesszük körbe magunkat: narancshéjat dobunk a fűtőtestre, 
almakarikákat szárítunk, szegfűszeggel tűzdelünk tele narancsot, mandarint. 
A természetes illatosítókhoz télidőben is szinte minden kéznél van. Nincs más 
dolgunk, mint az orrunknak és lelkünknek kedves illatú gyümölcsöket, fűszereket 
társítani, üvegben, tálban szépen elrendezni, vízzel leönteni, majd párologtatni.

A lime nyáron is, de télen is jól kijön a mentával, de a kakukkfű sem áll neki 
rosszul.

Mindenki kísérletezhet kedvére, ráadásul az illatosítókat előre is elkészíthetjük, 
és ha még nem melegítettük fel, a hűtőben akár 2 hétig is elállnak. Az üvegeket 
le is lehet fagyasztani, ha az anyag bírja, és szükség esetén csak előkapjuk, 
felmelegítjük és élvezzük az illatokat.

A fűszernövényekkel is bátran kísérletezhetünk, bár a fásodó szárúak jobban 
bírják, és erősebb az illatuk is (rozmaring, zsálya, kakukkfű, levendula...). Ha 
nincs kéznél, akkor az őrölt változat is megteszi, igaz, az esztétikai élmény így 
némi csorbát szenved.
A párologtatásra több lehetőségünk is van: ha nagyobb légtér illatosítása a 
cél, legjobb, ha nagy edényben a tűzhelyre tesszük a hozzávalókat, és hagyjuk, 
hadd párologjon az aromás víz. Ennek egyetlen hátránya, ha az eltávozott vizet 
elfelejtjük pótolni, mert az égett narancs, vagy citrom szaga már nem annyira 
dobja fel a hangulatot.

Kisebb üvegeket rakhatunk a fűtőtestre vagy más melegítő alkalmatosságra, ill. 
tölthetjük az alapanyagokat mécsessel működő párologtatóba.

Egy-egy ilyen összeállítás többször is felmelegíthető, igazából az illata még 
akkor is nagyon finom, amikor a látvány már nem feltétlenül vállalható. 
Viszont pillanatok alatt elkészül az új! Ajándéknak is kiváló, utolsó pillanatban 
eszmélőknek jó ötlet lehet.

Illatos szép napokat!

forrás: https://kapanyel.blog.hu/2013/12/12/unnepi_illatositok_hazilag

A mézeskalácsot klopfolóval vagy aprítógépben szinte porrá zúzzuk és 
összekeverjük a  puha vajjal, a porcukorral és a mascarponéval. Kisebb 
diónyi golyókat formázunk belőle és hűtőbe rakjuk őket 1 órára vagy fa-
gyasztóba 20 percre. Vízgőz fölött felolvasztjuk a fehércsokit és gyorsan 
beleforgatjuk a golyókat. Sütőpapíros tányérra vagy deszkára rakosgatjuk 
őket, lecsepegtetve róluk a felesleges csokit, végül mindegyiket megszór-
juk kevés kakaóporral.

forrás: https://streetkitchen.hu/receptek/zsenialis-mezeskalacs-golyok/
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TANÁCSAINK A FŰTÉSI SZEZONRA!

Itt a fűtési szezon! Időben gondoskodjon tüzelő, fűtő 
berendezései időszakos karbantartásáról. Igazgatóságunk 
ezúton szeretné felhívni a lakosság figyelmét a fűtésszezon 
beköszöntével lesben álló veszélyforrásokra.

A csendes gyilkos! 
A szénmonoxid (CO) színtelen, szagtalan, íztelen a levegőnél 
kissé könnyebb mérgező gáz, amely meggátolja a véráramban 
az oxigén szállítását. Ezen tulajdonságai miatt sokan csak úgy 
emlegetik: „A csendes gyilkos!”
 
Szénmonoxid leggyakrabban akkor képződik, ha a 
tüzelőberendezésekben (kazánok, kályhák, vízmelegítők, tűzhelyek 
sütők, stb.) nem ég el tökéletesen a tüzelőanyag (pl. földgáz, olaj, fa, 
stb.). A készülékek nem megfelelő üzemeltetése következtében, vagy 
az égéstermék-elvezető elégtelen működése esetén a szénmonoxid 
veszélyes mértékben felgyűlhet a lakóhelyiségekben. A balesetek 
túlnyomó többsége télen történik, amikor a fogyasztók használják 
a fűtőkészülékeiket, azonban nem gondoskodnak azok megfelelő 
üzemállapotáról, a kellő szellőztetésről és a légutánpótlásról.

A mérgezés tünetei: 
A legtöbben nincsenek tisztában a szénmonoxid mérgezés 
jeleivel és ez nem az ő hibájuk. Ha ismernék ezeket, akkor időben 
tudnának cselekedni és meg tudnák előzni a baleseteket.
• A CO - mérgezés kezdeti tünetei hasonlóak az influenzáéhoz, 

de láz nélkül.
• Ezek a következőek: fejfájás, fáradtság, szapora lélegzetvétel, 

émelygés, szédülés.
• Erősebb szénmonoxid mérgezés jellegzetes bőrtünetet is okoz, a 

bőr színét élénk pirosra változtatja. 
• Némely ember összetéveszti a mérgezés tüneteit az influenzával 

,az ilyen tévedések számtalan esetben tragikus halálhoz vezetnek.

Lehetséges szén-monoxid források a háztartásban:
• eldugult kémény 
• rosszul szellőző olaj, vagy fatüzelésű fűtőberendezésekkel 

ellátott helyiség
• rosszul szellőző, vagy nem rendeltetésszerűen működtetett 

fűtőberendezés 
• rosszul működő gáztűzhely, szagelszívó
• rosszul szellőző, vagy helytelenül működtetett vízmelegítők és 

egyéb háztartási eszközök 
• sérült kazán, rossz tömítések

Mit tegyen, ha CO - mérgezés tüneteit észleli?
• Ha a CO - mérgezés tüneteit észleli, azonnal friss levegőre 

van szüksége. Nyisson ki minden lehetséges nyílászárót és 
szellőztesse ki a helyiségeket.

• Második lépésként (gázfűtés esetén) kapcsoljon ki minden 
fűtőberendezést (célszerű a főcsapot elzárni), tűzhelyet, és 
hagyja el a lakást. Ha szén, vagy egyéb fűtéssel rendelkezik, ne 
próbálja eloltani a tűzet, azonnal hagyja el a veszélyes területet.

• Nagyon fontos, hogy CO - mérgezés után orvoshoz forduljon, 
aki a szükséges kezelést fogja alkalmazni.

• Ne kapcsolja be újra a fűtőberendezéseit addig, amíg nem 
javíttatta meg képzett szakemberrel.

Milyen megelőző lépéseket tehet?
• Vásároljon szén-monoxid szintmérő készüléket! Kereskedelmi 

forgalomban már elérhető áron kapható minden nagyobb 
áruházban.

• Rendszeresen ellenőriztesse szakemberrel az összes gáz-, olaj-, 
fatüzelésű háztartási berendezést (fűtőtestek, gáztűzhely, bojler, 
kazán, csövek, tömítések stb.)! 

• Rendszeresen ellenőrizze, hogy megfelelő-e ezek szigetelése és 
szellőzése!

• Ügyeljen, hogy ne duguljanak el a csövek, a kémény stb.!
• Rendszeresen szellőztessen, illetve szereltessen tokszellőzőt az új 

generációs hőszigetelt nyílászárókba.

A szilárd anyagú tüzelési rendszereket használók 
fogadják meg az alábbi tanácsainkat saját és környezetük 
biztonsága érdekében:
• Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú 

tüzelőberendezést használjunk!
• Beüzemelést, javítást bízzuk szakemberre!
• Rendszeresen ellenőriztessük kéményünk állapotát!
• Ne tároljunk tűzveszélyes folyadékot a kazán közelében!
• A kazán környezetét tartsuk tisztán, éghető anyagtól mentesen 

(pl. szétszóródott faforgács)!
• A tüzelőanyagot ne tároljuk a kazán közvetlen környezetében! 

Ügyeljünk arra, hogy a kazán füstcsöve, kéménye se gyújthasson, 
tartsunk megfelelő távolságot!

• A tüzelőberendezés füstcsöve legyen fémbilinccsel a falhoz 
rögzítve, ne tudjon szétcsúszni, kiesni a helyéről!

• Ügyeljünk arra is, hogy a vízkör elmenő, és visszatérő szelepe a 
fűtés alkalmával nyitva legyen!

• Áramszünet esetén a keringető szivattyú nem működik! 
Ilyen esetben a tüzelést ne folytassuk, tartsunk készenlétben 
nem éghető anyagú edényt, és lapátot (pl. fémvödör, kis 
szeneslapát), amelyekkel ki tudjuk szedni a parazsat a kazánból, 
és biztonságosan kivihetjük olyan helyre, ahol azután eloltható.

• Ha elmegyünk otthonról, ne rakjuk meg a kazánt, mert ha 
áramszünet lesz, a keringetés megszűntével a víz felforr a 
kazánban, és az felhasadhat, felrobbanhat!

• Fatüzelésű kandalló előtt ne szárítsunk mosott ruhát!
• A szilárd tüzelőanyaggal üzemelő kazánok, kandallók 

nyílt égésterűek, tehát a működéshez szükséges oxigént a 
környezetükből nyerik! Ha a tüzelőberendezés a lakásban van, 
ügyeljünk arra, hogy mindig legyen a tökéletes égéshez elegendő 
levegő! A korszerű, jól záró, hőszigetelt ablakok beépítése során 
gondoljunk arra, hogy lakásunk megfelelő légutánpótlása, 
szellőztetetése biztosítva legyen! Így akadályozhatók meg a 
szén-monoxidmérgezések, és a tökéletlen égés látható nyomai, a 
koromlerakódások a falon.

TISZTELT DÁVODI LAKOSOK!
Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak akik 2018-ban 
támogatták a Dávodi Polgárőr Egyesületet: Augusztus 20 
Mg. Zrt; Dávod Község Önkormányzata és képviselőtestülete, 
Nagybaracska Község Önkormányzata, Sümegi Zoltán, Dr. 
Majer József, Dr. Ádám András, Facskó Mátyás (Becsei Kft.), 
Fortuna Hotel és Dávodi Strandfürdő tulajdonosai, Anhur 
Temetkezési Vállalat, Szántosi Tibor, Horváth Árpád, Hiezl 
János, Klenovits János, Kontra János, bezdáni Tóth paprika, 
Mezőfi Gábor borász, Vadász Ildikó (Babi), Julcsi ABC, 
Malacka ABC, Börzsönyi Lívia, Galló János (Szigeti Csárda), 
Horváth Roland (Ponty-lak), Gúnya György, Gúnya Gábor, 
Juhász Lajos, László Krisztián, Gora László, bajai, bátmonostori, 
nagybaracskai, csátaljai, hercegszántói Polgárőr Egyesületek, 
valamint a Hercegszántói Határrendészeti Kirendeltség, Bajai 
Rendőrkapitányság, Baja városi tűzoltóság, és mindenki, aki 
bármiben segítette ebben az évben az egyesületünket.Környező 
polgárőr egyesületek nekünk is segítettek, ezt mi is próbáltuk 
viszonozni, így ott voltunk az Országos Polgárőrnapon, Bajai 
Halászléfőző Fesztiválon, bátmonostori Lecsófesztiválon, 
nagybaracskai Sobri-kupán, hercegszántói falunapokon, és 
segítettük a rendezvények biztosítását.

Ebben az évben 5900 km-t tettünk meg településünkön, és kb. 
700 órát töltöttünk el községünk utcáin az Önök biztonsága 
érdekében. Ezeknek az óráknak jelentős része éjszaka történik, 
amikor a dávodi lakosok nagy része már pihen, és próbáljuk 
azt a néhány személyt kiszűrni (megfogni), akik az éjszakájukat 
nem pihenéssel, hanem „különféle csalafintaságokkal” töltik. 

Szomszédok Egymásért: Továbbra is arra kérném Önöket, 
hogy figyeljünk oda idős szomszédjainkra, hiszen sok idős 
ember lakik településünkön, és megérdemlik az odafigyelést. 

Szeretném felhívni az elektromos kerékpárokat használók 
figyelmét, hogy ezek az eszközök nem tartoznak a 
megkülönböztetett járművek közé. A KRESZ szabályai 
ugyanúgy vonatkoznak rájuk, mint bármely más járműre. 
Különös tekintettel arra, hogy jellemzően idősebb emberek 
használják ezeket, kérném a szabályok maximális betartását 
saját testi épségük érdekében!

Gyalogosok és beszélgető dávodi lakosok az úttesten: Egyszer 
már írtam erről, ismét meg szeretném kérni Önöket, hogy 
sétára és beszélgetésre az úttest helyett a járdát használják, ezzel 
nem akadályozzák a településünkön közlekedő gépjárműveket. 

Karácsony közeledtével ismét meg fognak jelenni botcsinálta 
hittérítők. Tudom, hogy különféle vallásos írások vannak a 
kezükben, amivel Önöket megtévesztik, és megpróbálnak az 
Önök lakásaiba beférkőzni. Nagyon szépen kérem Önöket, 
hogy ezeket az idegeneket ne engedjék be házaikba!

Migráció: Bár hónapokon át elkerült bennünket a migráció, 
sokan úgy gondolták, hogy már meg is szűnt. Ez sajnos nem így 
van, egyszerűen útvonalat változtattak. Sajnos az ősz folyamán 

a vándorlásuk ismét érintette településünket. „Hiszen az 
államhatár szent és sérthetetlen”, kérném Önöket, ahogy eddig 
is, továbbra is segítsük rendőreink munkáját: a nap 24 órájában 
hívható telefonszám: HRK +3630/466 10 23

Tornaterem használata: Településünkön van egy igen régen 
épült (lehet, hogy már kissé elavult) tornacsarnok. Én úgy 
gondolom, hogy ez a létesítmény a dávodi lakosoké, s akik oda 
be szeretnének menni (sportolni, egyéb tevékenységet végezni), 
oda be kell őket engedni. Akik viszont használják ezt az épületet, 
azokat nagyon szépen megkérem, hogy tartsák tiszteletben 
azoknak a munkáját, akik ezt a helyiséget takarítják, és amilyen 
állapotban átvették, úgy is hagyják ott. Az esetleges felmerülő 
költségeket az önkormányzat vállalja át (gondnok).

Bográcsfesztivál természetesen lesz jövőre is: 2019.06.28 -án. 
Ovisok, sulisok készülődjetek, a X. Bográcsfesztivál színpada 
vár benneteket!

Végezetül a családom, a Dávodi Polgárőr Egyesület tagjai és 
a magam nevében kívánok mindenkinek áldott karácsonyt és 
boldog új évet!

Keresztes Tamás Gábor
Dávodi Polgárőr Egyesület elnöke, önkormányzati képviselő
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A MEZTELEN VALÓSÁG A MEZTELEN KÉPEKRŐL

Végül is csak egy kép, mi baj lehet? Ha van is rá válaszod, össze-
gyűjtöttünk néhány dolgot, amit ilyen helyzetekben érdemes lehet 
végiggondolni.

Rengeteg olyan bejegyzést találni a neten, amelyekben valaki megbánta, 
hogy korábban erotikus képet küldött magáról valakinek.

Nem mindegy, mit osztasz meg, mert a magyar törvények szerint 18 év 
alatti személyről készült szexuális tartalmú – például félmeztelen – kép, 
vagy videó gyermekpornográf anyagnak számít, amelynek nemcsak a 
megosztása, de a tárolása is bűncselekmény.

Vagyis ha nem szeretnél bűncselekményt elkövetni, akkor az a biz-
tos, ha nem készítesz, nem kérsz, nem küldesz, és nem őrzöl olyan 
képet, amelyen olyasmi is látszik belőled, vagy bárki másból, amit 
nem mutatnál meg mindenkinek.

Sajnos arra sincs semmi garancia, 
hogy ha a magad szórakoztatására 
vagy ajándékba privát képeket készí-
tesz, azok később nem válnak pub-
likussá. Egyrészt azért, mert sajnos 
előfordulhat – bármilyen elképzelhe-
tetlennek is tűnik –, hogy akiben most 
mindennél jobban bízol, mert fülig 
szerelmes vagy belé, később irigység-
ből, esetleg egy csúnya szakítás, vagy 
más sérelem miatt bosszút akar majd 
állni.

Másrészt, mert ami digitális, az sosem lehet teljesen privát – nem kellenek 
világhírű hackerek ahhoz, hogy a privát képeid kikerüljenek a nagy nyil-
vánosság elé, mivel az is elég lehet, ha valamelyikőtök elhagyja a telefon-
ját, tabletjét, laptopját, amelyen a képek vannak, vagy a suliban használt 
közös gépeken elfelejt kilépni a Facebookjából.

Ha pedig valami már kikerült az internetre, az általában ott is marad...

Valószínűleg nem szeretnéd, ha 
a későbbi főnököd, a tanáraid, az 
új szerelmed, a szüleid, a barátaid 
és mindenféle idegen a képeiden 
csámcsogna, de lehet, hogy olyan 
valaki kér tőled erotikus képet, 
hogy úgy érzed, ettől egy kicsit 
sem kell tartanod. Ilyenkor is ér-
demes lehet azért végiggondolni 
a fenti szempontokat.

Persze akkor sem sokkal egyszerűbb a helyzet, ha valaki olyasmit kér tő-
led, aminek te nem akarsz eleget tenni. Nemet mondani akkor sem köny-
nyű, ha a jogszabályok tiltása, az esetleges későbbi bosszú vagy bármi más 
miatt nem értesz egyet a kéréssel, hiszen nem akarod megbántani a mási-
kat. Ilyen esetekben viszont tekinthetsz akár tesztként is erre a helyzetre, 
hiszen ha a másik tényleg nagyon szeret, akkor valószínűleg el tudja fo-
gadni a félelmeidet, vagy a kétségeidet.

Mint sok másik kérdésre, erre 
sincs olyan válasz, amely biztosan, 
minden helyzetben, mindenkinek 
megfelel. Viszont az egészen biz-
tos, hogy mindenkinek minden 
ilyen esetben érdemes végiggon-
dolnia, hogy neki tényleg kedvére 
való-e ez a játék, szeretne-e benne 
részt venni, és megfelelnek-e neki 
a játékszabályok – amelyeket, 
ahogy láthatjátok, ebben az eset-
ben nemcsak ti ketten alakítjátok, 
hanem a jogszabályok, az infor-
matika, a kiberbiztonság, a köztetek meglévő bizalom és a jövőbeli 
viszonyotok is.

Nagy Viktória
Forrás: https://yelon.hu/cikkek/781/a-meztelen-valosag-a-meztelen-kepekrol

Képek: Internet

BECSAPÓS EMAIL-EK 

/ADATHALÁSZAT = PHISHING/

A Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján figyelmezteti az állampolgárokat 
az ismét megjelenő adathalász tevékenységre.

Mint írják: „ A NAV soha nem kér e-mailen bankszámlára, vagy bankkár-
tyára vonatkozó bizalmas adatot. A hivatal ügyfélkapun keresztül, illetve 
postán, adószámla-kivonaton értesíti az adózókat, ha túlfizetésük van.”

https://www.nav.gov.hu/nav/sajtoszoba/hirek/Ujra_csalok_elnek_vis20181015.

html?query=adathal%C3%A1sz

Az ilyen és ehhez hasonló adathalász 
levelek célja az ügyfelek adatainak 
(belépési azonosítók, jelszavak, PIN 
kódok, számla-számok,…) megszer-
zése, melyekkel később visszaélése-
ket követhetnek el az elkövetők.

Elsősorban Önök előzhetik meg 
azt, hogy adataik az adathalászok 
hálójában kössenek ki!

MINDIG ALAPOSAN TANULMÁNYOZZÁK ÁT AZ 
ILYEN TÉMÁJÚ ELEKTRONIKUS LEVELEKET:

• Először a levél „nyelvezetét” vizsgálják meg. Sok esetben fordító 
programmal készült, rossz magyarsággal írott levelek érkeznek az 
email fiókokba. A valós szolgáltatók ilyet nem küldenek!

• Figyeljék meg a feladó email címét! Minden szolgáltató, pénzin-
tézet saját internetes tartományából küldi elektronikus leveleit.  
A feladó címe alapján látható, hogy a megtévesztés a levél célja.  
A valós szolgáltatók ilyet nem küldenek!

• Az érkezett levélbe ágyazott „adategyeztetést segítő” linkre soha 
ne kattintsanak! Ismeretlen internetes tartományba irányíthatja az 
óvatlan áldozatot, ahol többnyire a valós szolgáltató adatkezelő fe-
lületéhez hasonló oldalon találhatja magát a figyelmetlen érintett. 
A valós szolgáltatók ilyet nem küldenek!

• Kezelje egészséges bizalmatlansággal azokat az emaileket, amelyek 
nem az Önnel kapcsolatban lévő hatóságtól, szolgáltatótól, vál-
lalkozástól érkeztek. Amennyiben szeretne meggyőződni a levél 
hitelességéről, hívja fel telefonon a levélben megjelölt szolgáltató 
szervezetet.

• A gyanúsnak ítélt emaileket soha ne nyissák meg, inkább töröljék.

• A biztosan rossz szándékú, illetve kéretlen leveleket a levelező-
programjukban jelöljék meg levélszemétként, blokkolják a levél 
küldőjét.

JEGYEZZÉK MEG! 

• Az adóhatóság, a pénzintézetek, szolgáltatók soha nem kérnek 
személyes és bizalmas adatokat email útján. Soha ne adják meg 
adataikat email útján!

Ne feledjék!
Az interneten is elsősorban 
Önök tehetnek a legtöbbet 

biztonságuk érdekében!

Képek: Internet + email-ben érkezett adathalász levelek
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Kiadja: Dávod Önkormányzat Szerkeszti a szerkesztőbizottság.  
Felelős szerkesztő: Galló Emese  

Szerkesztőség és kiadó címe: 6524 Dávod, Dózsa Gy. u. 61.  
Nyomdai előkészítés: FOTO Reklámstúdió Kft. 6500 Baja, Szegedi út 35.  

Nyomda: Arculat Nyomda 6500 Baja, Attila u. 15.  
Felelős vezető: Csuvár Zoltán   

Készült : 900 példány

KIHŰLÉS VESZÉLY!
VESZÉLYBEN A HAJLÉKTALANOK, AZ EGYEDÜL ÉLŐ IDŐSEK!

A fagypont alatti hőmérséklet kemény próba elé állítja a tüzelő nélkül, la-
kásukban egyedül élő idős embereket, a tartósan utcán lévőket.

Kérjük, figyeljenek oda rájuk, működjenek együtt a rendőrséggel, az 
önkormányzatokkal!

A hideg beköszöntével a rendőrség ebben az évben is kiemelt figyelmet 
fordít a közterületeken lévő hajléktalan személyeket fenyegető veszély-
helyzetekre, azok elhárítására.

• A kihűlés megelőzése érdekében a 
szolgálatot teljesítő rendőrök hala-
déktalanul gondoskodnak a sérült, 
illetve a krízishelyzetben lévő haj-
léktalan mentővel történő elszál-
líttatásáról, továbbá felvilágosítást 
adnak a karitatív szervezetek szolgáltatásairól a hajléktalan számára, 
amennyiben az ilyen kérdéssel fordul hozzájuk.

• A rendőrök szükség esetén – a hajléktalan személy fizikai állapotá-
nak ellenőrzését követően – a rendőrség ügyeletén keresztül értesítik 
a területileg illetékes regionális diszpécserszolgálatot, amennyiben a 
krízishelyzetben lévő hajléktalan nem ismeri a környéket, készpénz-
zel nem rendelkezik, vagy a tömegközlekedési eszköz igénybevételé-
vel veszélyeztetné a közegészséget.

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

Külterületen, a tanyavilágban tüzelő 
nélkül, fűtetlen lakásban, túlélési 
esélyeik csökkennek.

• Védelmük érdekében a rendőrség 
a jelzőrendszer részeként a társ-
szervekkel – mentő-szolgálatok, 
katasztrófavédelem, a megyei és 
települési önkormányzatok, jegy-
zők és polgármesterek – felhasznál 
minden rendelkezésére álló esz-
közt, és együttműködik a közszol-
gáltatást végző szervekkel és a civil 
szervezetekkel.

• Az állami intézményeken, a civil szervezeteken túl az egyes állam-
polgároknak is nagy szerepük lehet abban, hogy a kihűléses halálese-
tek megelőzhetők legyenek. Így mindenki nyújthat – a tőle elvárható 
mértékig – aktív segítséget a hideg idő beköszöntével.

Kérjük, az eddigieknél job-
ban figyeljenek a környeze-
tükben élőkre, a legve-
szélyeztetettebb, tudottan 
magányos idős emberekre 
– füstöl-e a lakásuk kéménye 
– és az utcára szorult hajlék-
talanokra.

Kérjük, hogy amennyiben tudnak olyan emberről, akit akármilyen okból kihűlés veszélyeztet, tegyenek bejelen-
tést az ingyenesen hívható 107-es, vagy a 112-es általános segélyhívó telefonszámon, illetve jelezzék a lakóhely 

szerint illetékes önkormányzatnak, polgárőrségnek, szociális szervezeteknek!


