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DÁVODI ÉLET
DÁVOD község ÖNKORMÁNYZATÁNAK lapja

Tavasszal a virágok 
egymás után nyílnak, 

hóvirág és ibolya 
kirándulni hívnak. 

Rügyet bontanak a fák, 
kivirul most minden, 

tavaszi szél könnyedén 
ágról-ágra libben. 

Kisfiúk és kislányok 
kacagva szaladnak, 
örülnek virágnak, 

örülnek tavasznak.

K. László Szilvia:
Tavaszváró ének

Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kíván
Dávod Község Önkormányzatának minden dolgozója!
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HÚSVÉT

A kereszténység legnagyobb ünnepe kétségtelenül a húsvét, nem az egyik 
legnagyobb, hanem a legnagyobb. Mert minden ebből forrásozik, még a 
többi ünnepünk is.

Szent Pál  így  indokolja meg: „Ha Krisztus nem támadt  föl, hiábavaló a 
ti hitetek, hiábavaló a ti vallásosságotok, mert egy tévedésnek az áldoza-
tai vagytok. Márpedig Krisztus feltámadása a halálból ez az ünnep ad ér-
telmet, értéket a  keresztény létezésnek a keresztény életformának, és min-
den más olyan ünnepnek, ami ebbe a körbe tartozik.

A történészeknek egy  új  irányzata alakult  ki  az  ún. életmód-kuta-
tók. Arra  kíváncsiak  a levéltári és  ilyen-olyan  adatok  alapján, hogy  bi-
zonyos  időkben,  mely  századokban, hogyan  éltek az emberek. Mi-
vel  táplálkoztak, hogyan  ruházkodtak, mit  dolgoztak  és  egyáltalán  a 
társadalomban  milyen  volt  az  életük. Arra  azonban  még  nem  ala-
kult  történelem szakma, hogy hogyan változott meg a  lelkülete és a  lel-
kisége az emberiségnek, Krisztus  föltámadása nyomán. Márpedig átala-
kult, a Római Birodalomban  is. Úgy annyira, hogy amikor összeomlott 
más okok folytán, a keresztények vitték tovább és hozták létre Európát. Az 
az életmód már abból  fakadt, amit szent Pál mondott, ha  tehát  ti  föltá-
madtatok Krisztussal, keressétek az odafönt valókat!

Mi tudjuk, hogy nem valami csillagászatra bíztat bennünket, ez az  írás, 
hogy  nézzük  a  bolygókat, az odafönt  lévőket, hanem  ahogy  szent  Pál 
mondja: Ha ti föltámadtatok akkor  keressétek az  odafönt valókat, 
ahol Krisztus ül az Atya  jobbján. És mintegy elővételezve egy életérzést 
azt  mondja  az  apostol, hogy ti  föltámadtatok! Márpedig  mi azt  a  vég-
időkre  várjuk, halálunk  után, amikor  Isten lesz  minden  mindenben, 
elmúlik  ez a  világ  jelenlegi  alakja, a  föltámadás  meghozza a  végle-
ges  életformát az  embereknek. Csakhogy ez már  elkezdődik  most is. 
Jézus  így  kezdte  a  prédikációját: Isten  országa  elkezdődött! Elkezdő-
dött és  egy  folyamatos  múltat  mond. Elkezdődött  és  halad  a  beteljese-
dés  felé.  Valamiképpen  már most  kezdődik  a  föltámadás  életformája 
és a kárhozaté is sajnos.  Ugyancsak szent Pál mond egy olyan hasonlatot, 
ami akkor volt nagyon érthető, amikor a kereszténység még csak a zsidó-
ság körében élt, az első két évben, hiszen utána kiáradt az egész világra. 
A zsidóság húsvétkor minden kovászos dolgot kiírtott. Mert ahogy an-
nak idején  sietniük  kellett, nem volt  idejük  arra, hogy  megkovászosít-
sák a kenyeret, kovásztalan kenyeret  ettek. Csakhogy a kovász a bibliá-
ban kétértelmű szó. Miután megkeleszt és erjeszt, az  lehet  jó és rossz  is 
És abban az összefüggésben szent Pálnál azt jelenti, hogy a bűnös élet a 
maga kovászával megkeleszti, megrontja az ételeket. Hát elég, ha a befőtt-
be bekerül valami olyan anyag, ami nem odavaló, megnézhetjük egy rö-
vid  idő  után, hogy  megpenészedik. Valami  ilyesmire  gondolt szent  Pál 
apostol, hogy nekünk azt  a  régi  életformát, amiben  benne  volt  a po-
gány világnak vagy a zsidóságnak a szőrszálhasogató törvénykezése és lát-
szatra való  törekvése, amit nagyon kritizált  Jézus a  farizeusok esetében. 
Benne volt a pogány világnak az az ösztönökre építő magatartás formá-
ja, ami tört-zúzott és pusztított vandál módon. Ezt el kell vetni – mond-
ja Szt. Pál –, el a régi kovásszal, új kovászra van szükség. Új életformá-
ra! Mert a keresztény hit az nem egy semmire sem kötelező klubtagság! 
Hogy elhiszen valamit, de az életünkre ez nem vonatkozik

Magyar  zeneszerző, miután  elhagyta  a  katolikus  vallást, azt  kérdez-
te, melyik vallás  az, ahol semmit  se  kell  csinálni? És  mondtak neki 
egy  vallást. Na  a kereszténység  nem  ilyen. Valamit  elhiszünk, beír-
nak  bennünket, vannak  papírjaink, dokumentumaink  keresztelésről, 
bérmálásról,  aztán  semmi  sem  követi, mert,  ha  így  van akkor  vissza-
esünk a régi törvénytelenségbe. A látszatba. Hanem életforma váltást kí-
ván, ami természetesen nem könnyű és nem megy egyszerre. Az Isten or-
szága  elkezdődik  és  folytatódik, erről  Jézus  több  hasonlatot  mondott, 
úgy kell az embernek is lelkületében alakulnia és formálódnia. Mi a teen-
dő? Ehhez kell csendesség, ehhez kell imádság és magunkba szállás.

Annak idején Pilinszky Jánost kérdezték: Hisz-e a feltámadásban? – Hi-
szek! És miért hisz? – Mert olyan csöndes volt. Ezért hiszek. Ez a bizonyí-
ték arra, ha Jézus politikus  lett volna hát bizony nagy bosszút állt volna 
ellenségein  a  föltámadáskor. Csinált  volna  valami  forradalmat  Pilátust, 
Annást Kaifást mind elsöpörte volna és még az őt keresztre feszítő kato-
nákra is hajtóvadászatot indított volna. Ugye megmondtam, hogy győzök!? 
És most lássátok a bosszút! Tette volna esetleg egy világi vezető! De nem 
így! Jézus fötámadt csöndességben. Azoknak jelent meg akik hittek benne, 
vagy akik hinni akartak benne. A föltámadt Krisztusnak ez volt a módsze-
re. Csendességgel támadt föl és apró jeleket hagyott, ami kiváltotta az em-
berekben, a hívőkben, hogy Jézus Krisztus valóban föltámadt. Az aposto-
loknak elég volt az összehajtogatott lepel. Hogy ez csak úgy történhetett, 
hogy  Jézus  nem  rablótámadás  áldozata  lett, hanem  összehajtva  találták 
a leplet, mert Ő a rendnek az Ura Nem a káoszé!

S ez elég volt az apostoloknak, hogy lássák és higgyenek.

Nekünk is föl kell fedeznünk az életünkben, hogy melyek azok az apró je-
lek, amelyek  megerősítenek  bennünket  Jézus Krisztus  hitében. Mert, 
ha  komolyan  hiszünk Jézus  Krisztusban az élet nagy  eseményei  egé-
szen más megvilágításba kerülnek.

Figyeljünk  meg  egy  temetést, ahol  hívő  emberek vannak és  egy  olyat, 
ahol társadalmi temetéssel vesznek búcsút az elhunytól. Szívünkben él az 
elhunyt, emlékét őrizzük, – de semmi többet nem tudnak mondani.

A keresztény ember a föltámadás reményében búcsúzik. Hogy elváltunk, 
szomorúság tölt el bennünket, de ez meg fog fordulni, hiszen Krisztus föl-
támadásával  megmutatta az  emberi  élet  útját, s  visszavezet bennünket 
az  Atyai  házba, a  szentháromságos  Isten közösségébe, ahol a  megdi-
csőült  emberek részt  kapnak, hiszen Isten  szentháromságos közössége 
minden szentekkel  együtt  teljessé  válik. Az  életünknek van  értelme, az 
Atya hazavár bennünket.

Ez a  húsvét  igazi  lényege. Kellenek  a  népszokások, hiszen  ezekből fa-
kadtak ki, ebből a hitből, de ez kevés. Nagyon kevés. Csak akkor ér va-
lamit,  ha  azok is  erősítik  ezt  a  hitet. Jézus  Krisztus  föltámadt, és  ül  az 
Atya  jobbján.  Nekünk  pedig  azt  mondta  szent  Pál  apostol: Ha tehát  ti 
föltámadtatok, keressétek az odafönt  valókat, ahol Krisztus  ül az  Atyá-
nak jobbján!

Kamen Ferenc
plébános
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A napokban kaptuk a hírt, mely szerint a 2656-os számú Teca nevű tehe-
nünk 2018-ban az első laktációs kategóriában a legtöbb tejet termelte az 
országban.

Teca 2015. 09.03.-án született. 2017. 10.30-án ellette első borját. Az első 
laktációjában 22 179 kg tejet termelt 724 kg zsír és 677 kg fehérje tarta-
lommal. Ez a rendkívül magas termelés, valószínűleg világviszonylatban 
is a rekordok közé tartozik. Ez azt jelenti, hogy naponta átlagban 72,7 kg 
tejet termelt 305 napig. A termelése csúcsán napi 121,6 kg – os hozamot 
mértünk. Általában a kimagasló termelést produkáló tehenek nem bírják 
sokáig. Az Holstien Fríz fajta „önfeláldozó „típusa miatt a magas terme-
lésbe belepusztul. Teca azonban nemhogy nem pusztult bele, hanem már 
újra ellett is. 2018.11.14-én egy újabb bikaborjúnak adott életet. Azóta is 
kiegyensúlyozottan termel napi átlagban 55-60 kg tejet.

Az Európai Parlament 21 magyarországi képviselőjének választása Ma-
gyarországon 2019. május 26. napján lesz. E választás során kizárólag 
pártlistákra szavazhatunk, pártlista állításához legalább 20.000 választó-
polgár ajánlása szükséges. Magyarország területe e választás alkalmával 
egy választókerületet alkot, azaz minden településen ugyanazon listákra 
adhatjuk le szavazatunkat. 

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2019. március 20-án a szavazóköri 
névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő kiküldésével 
tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételről, melyet április 5-ig kell 
kézhez kapnia. 

Az EU-n kívüli lakcímmel rendelkező magyar állampolgárok regisztráci-
ós kérelmének beadási határideje: 2019. május 2.

A központi névjegyzékhez kapcsolódóan bármikor, folyamatosan 
benyújtható kérelmek:
1. Nemzetiségi regisztráció
2. A fogyatékossággal élő választópolgár által igényelt segítség
3. A központi névjegyzéki adatok kiadásának megtiltása
4. A személyiadat- és lakcímnyilvántartásban kezelt adatok kiadásának 

megtiltása
5. Az Európai Unió más tagállama állampolgárának névjegyzékbe vé-

tele az EP választásra (A május 26-i választásra kiterjedően a kére-
lem benyújtási határideje: 2019. május 10. 16:00)

A szavazóköri névjegyzékhez kapcsolódóan benyújtható kérelmek: 
1. Átjelentkezés: aki a szavazás napján az értesítőben megjelölt sza-

vazóhelyiségtől eltérő helyen, de Magyarországon tartózkodik, átje-
lentkezésre irányuló kérelmet terjeszthet elő, legkésőbb 2019. május 
22-én 16.00 óráig a helyi választási irodához.

2. Mozgóurna igénylése: ha a választópolgár egészségi állapota vagy 
fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt a szavazóhelyiségben nem 
tud megjelenni, mozgóurna iránti kérelmet terjeszthet elő levélben 
vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton május 22-én 
16.00 óráig, míg személyesen vagy elektronikus azonosítással elekt-
ronikus úton május 24-én 16.00 óráig annál a helyi választási irodá-
nál, amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel, ezt követően a 
szavazás napján 12.00 óráig elektronikus azonosítással elektronikus 

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

További büszkeségre ad okot, hogy ugyanezen a ranglistán további két 
tehenünk 2. illetve 3. helyezést ért el. Így az első három helyezett Dávod-
ról származik. Erre még nem volt példa a hazai tejtermelés történetében. 
Ezeket a hozamokat nem tudtuk volna elérni kiváló minőségű takarmá-
nyok nélkül. Gödöllőn évente értékelik a termelő cégek által előállított 
tömegtakarmányokat az országos takarmányvizsgáló laboratóriumba 
küldött minták alapján. A napokban vettük át az Állattenyésztési Telje-
sítményvizsgáló Kft. elismerő okleveleit, miszerint az 2018-as évben Ma-
gyarországon a legjobb minőségű lucernaszilázst és fűszilázst a Dávodi 
Augusztus 20. Zrt készítette. Az értékelés alapját a laboratóriumba küldött 
90 termelő cég 250 mintája képezte.

A legjobb hír azonban, hogy cégünk minden ágazatában folyamatos a 
fejlődés. Az ágazatok összehangoltan egymás munkáját kiegészítve egyre 

úton helyi választási irodánál, vagy papír alapú kérelemmel a szava-
zatszámláló bizottságnál. 

3. Külképviseleti névjegyzék: aki a szavazás napján külföldön tartóz-
kodik, külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet 
terjeszthet elő legkésőbb 2019. május 17-én 16.00 óráig a helyi vá-
lasztási irodánál. 

A névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek benyújthatók elektronikusan a 
www.valasztas.hu honlapon keresztül, továbbá levélben vagy személyesen.

Valamennyi kérelem benyújtása esetén minden adat pontosan, a személyi 
okmányokban feltüntetettek szerint szerepeljen, mert az attól való eltérés 
is a kérelem elutasítását vonja maga után. 

Amennyiben a választással kapcsolatban kérdés merül fel, a Dávodi He-
lyi Választási Iroda munkatársai készséggel állnak rendelkezésre szemé-
lyesen, telefonon vagy e-mail-en keresztül (tel: 06/79/481-088), (e-mail: 
jegyzo.davod@t-online.hu). Ha kizárólag a kérelem formanyomtatványá-
ra van szüksége, azt letöltheti a www.valasztas.hu honlapon, ill. beszerez-
heti személyesen a Polgármesteri Hivatalban.

A szavazókörök címe:
1. számú szavazókör: 6524 Dávod, Dózsa György u. 66. Általános Iskola, 

kijelölt szavazókör, az átjelentkezettek itt szavazhatnak
2. számú szavazókör: 6524 Dávod, József A. u. 15. Gondozási Központ
3. számú szavazókör: 6524 Dávod, Rákóczi Ferenc u. 37. Erdészet

A szavazatszámláló bizottságokba a listát állító jelölő szervezetek 2-2 
tagot bízhatnak meg, a megbízott tagokat május 17-ig lehet a HVI ve-
zetőjénél bejelenteni. 

A Helyi Választási Iroda:
HVI vezetője: Szűcsné István Ilona jegyző
Elérhetőség: 06/79/481-088
E-mail: jegyzo.davod@t-online.hu
A HVI hivatali helyisége: 6524 Dávod, Dózsa György u. 61.

Szűcsné István Ilona
jegyző

DÁVODON ÉL MAGYARORSZÁG LEGJOBB TEHENE
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jobb munkát végeznek. Magas színvonalú termelés folyik a sertéságazat-
ban, a növénytermesztésünkben is. Mind a sertéságazat mutatói, mind a 
növénytermesztésünk hozamai kimagaslóak.

Nagyon sok olyan eredményt produkálunk napról napra, amelyekért nem 
osztanak díjakat. Ezek az apró, alig látszó sikerek azonban elengedhetetlen 
feltételei életben maradásunknak, fejlődésünknek. Ezek igazán a fontosak!

 Az eredmények egy közösség eredményei! Mindenkinek precízen el 
kell végeznie a saját munkáját ahhoz, hogy jól működjenek a dolgok. 
Persze kell szerencse is. Legyünk büszkék az eredményeinkre, azonban  
vigyázzunk, hogy ne tegyenek elbizakodottá bennünket. Rengeteg még a 

Régészeti szakfelügyelet keretei 
közt találtak rá közel 7000 éves 
leletekre a bajai Türr István Mú-
zeum szakemberei 2019. márciu-
sának végén Dávod-Sertéstelepen. 
Az újkőkori, ún. Sopot–Bicske 
kultúra (Sopot névadó lelőhely a 
mai Horvátország területén, Bics-
ke Fejér megyénkben található) 
(i. e. 5000 körül) emlékei. Eddig 
e népesség emlékeit főként a Nyu-
gat-Balkánon, hazánkban pedig a 
Dunántúl területén találták meg 
a régészek. Ezen kívül, feltehetően 
késő bronzkori urnasír (i. e. 1200), 
illetve a késő középkorra/török korra keltezhető (16-17. század) teleprész-
let nyomai, kemencés házak, árkok, gödrök kerültek elő közel 700 m2-en.

A hamvasztásos és ún. zsugorított csontvázas rítus szerint eltemetett ha-
lottakat rendszerint bal oldalukra fordították, lábukat térben felhúzták, 
melléjük, főként a fej környékére edények kerültek. Ezek általában fekete 
színűre égetett, kevésbé jó megtartású, apróbb bütyökdíszekkel ellátott ke-
rámiák voltak. A vázak közül többet megbolygatott egy későbbi időszakba 
sorolható, a területen É-D-i irányban végig futó árok.

A neolitikum időszakára 
jellemző kerámiaanya-
gon belül kiemelkedik 
egy ún. állatfejdíszes 
(kecske) oldaltöredék. 
Különösen jellegzetes a 
2 db megtalált hat ágú 
agyagcsillag is. Emellett 
csiszolt kőeszköz, vagy a 
távolsági kereskedelem 
bizonyítékául szolgáló 
tengeri kagyló is előfordult a sírokban. Utóbbi esetében egy átfúrt, ún. 
spondylusból készített (tengeri kagyló), szarvas szemfog alakot utánzó 
medál is napvilágot látott egy gyermek sírjából. Érdekesség, hogy egy má-
sik sírban arccal lefelé fordított, feltehetően férfi maradványai bukkantak 
fel szintén edénymelléklettel.

A feltárások során 
sikerült későbbi kor-
szakok különleges 
leleteit megtalálnunk. 
Egy valószínűsíthető-
en késő bronzkor-ko-
ra vaskor időszakára 
keltezhető nagymé-
retű urnás-hamvasz-
tásos sírt tudtunk 
dokumentálni. 

Az emberi hamvakat, tehát az égett csonttöredékeket az urnába helyezték 
örök nyugalomra, a túlvilágra szánt étel-italmelléklet részeként itt is egyéb 
edények kerültek a sírba. Ezenkívül ép állapotú állatcsontok (ételmel-
léklet), illetve rendkívül különleges, egyelőre kérdéses funkcióban álló, 
esetleg sámánizmushoz kapcsolódó, vésett szarv töredékeket is sikerült 
kiemelnünk az edények mellől.

A legkésőbbi korszak leletei a késő közép/hódoltság korabeli periódus-
ból származnak. Kemencével ellátott, tapasztott padlójú házakat sike-
rült megfigyelnünk. Az objektumokban kerámia és vas leletek (például 
patkótöredék) maradtak meg számunkra, több esetben cölöplyukakat is 
regisztráltunk. Egyéb telepjelenségek, különféle gabonatárolásra szolgáló 
vermek, gödrök, karámárkok is előkerültek, többségében ezek állatcson-
tokat is tartalmaztak.

Összességében egy fon-
tos temető és teleprészlet 
került elő itt Dávodon. 
A megtalált leletek több 
különböző régészeti kor-
szakba sorolhatók be és a 
kutatás és a múzeum gyűj-
teményének szempontjából 
is fontos adatokat sikerült 
nyernünk a feltárásnak kö-
szönhetően. Mielőbb, már 
az ősz folyamán szeretnénk 
a megtalált tárgyakat kiállí-
tani a múzeumban a nagy-
közönség számára is.

Pap Evelin
régész muzeológus

 javítani, tennivaló. Legyen ez példa arra, hogy kitartó munkával, összefo-
gással hihetetlen eredményekre vagyunk képesek.

Megköszönöm kollégáimnak és cégünk minden dolgozójának, hogy ma-
gas színvonalú munkájával lehetővé teszi a kimagasló eredmények eléré-
sét.

Végezetül egy ide illő gondolat Keresztury Dezsőtől: 
„...ki egyedül van vesztegel, közösen hegyeket hordunk el…”

 Bőthe Béla 
Ügyvezető igazgató 

SZENZÁCIÓS RÉGÉSZETI LELETEK DÁVOD 
HATÁRÁBÓL
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DÁVODI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR

A Dávodi Települési Értéktár Bizottság 
Dávod Önkormányzat Képviselőtestületének 
megbízásából  alakult meg.

Célkitűzés:
• Az értéktár egy olyan jegyzék, egy lista ahová megőrzés, védelem 

céljából rendszerezve, mindenki számára elérhetően gyűjtjük össze 
Dávod értékeit.

• Célunk egy olyan gyűjtemény létrehozása, mely mindenki számára 
elérhető, nyilvános. Megmutatja a mai kor emberének, hogy milyen 
volt Dávod régen, s mindezt megőrizzük a jövő generációinak.

Kategóriák:
• Agrár- és élelmiszergazdaság
• Egészség és életmód
• Épített környezet
• Ipari és műszaki megoldások
• Kulturális örökség
• Sport
• Természeti környezet
• Turizmus és vendéglátás
A fenti kategóriákban, minden helyi lakosnak lehetősége van felterjeszté-
seket benyújtani, a helyi értéktár bizottságához. A kategóriákról részletes 
leírást talál a www.hungarikum.hu weboldalon.

Elérhetőségeink:
Települési Értéktár Bizottság: 6524 Dávod, Dózsa György u. 61. 
Sirok Istvánné  dautertek.alelnok@gmail.com 
www.facebook.com/Dávodi-Települési-Értéktár

TÁJÉKOZTATÓ A HULLADÉKGYŰJTÉS 2019. ÉVI RENDJÉRŐL

Az FBH-NP Nonprofit KFT továbbra is évente 2 alkalommal – az in-
gatlantulajdonossal egyedileg előre egyeztetett időpontban, annak meg-
rendelését követően – a háztartásban keletkezett lom (feleslegessé vált 
használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat) háztól történő elszállítá-
sát biztosítja. Ezáltal minden településen élő lakos maga választhatja meg 
a számára legmegfelelőbb időpontot.

Az ügyfél lomtalanítási igényét továbbra is a +36-20/401-4304-es te-
lefonszámon tudja jelezni az FBH-NP Nonprofit Kft. munkatársa felé. 
Az egyeztetés folyamán szükség lesz az ügyfél partnerazonosító számá-
ra, mely a számlán megtalálható. A lom elszállításának feltétele, hogy az 
ügyfélnek díjhátraléka ne legyen!

A lomtalanítás folyamata:
1. az ügyfél a megadott telefonszámon egyezteti adatait, és a kért elszál-

lítási időpontot az FBH-NP Nonprofit Kft. munkatársával. 
2. az előre egyeztetett időpontban az ügyfél kihelyezi az ingatlan elé a 

lomhulladékot.
3. az FBH-NP Nonprofit Kft. szállító járműve az egyeztetett napon el-

szállítja azt.
4. 
Lomtalanítás keretében elszállítható hulladékok a korábban megszo-
kottak szerint Pl. feleslegessé vált használati tárgyak, eszközök, bútorok. 
A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok a haté-
konyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag 
bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra:
• gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési, 

bontási hulladék,  egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék;
• elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép…);
• veszélyes hulladékok, gumiabroncs;
a hetente rendszeresen gyűjtött háztartási, valamint gazdálkodói-vállalko-
zói tevékenységből származó hulladék.
A kommunális hulladék begyűjtésének napja továbbra is szerda, az eddig 
megszokott módon.

Az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék (sárga fedeles edényből) 
elszállítása páros heteken szerdai napon történik.

TÁJÉKOZTATÓ A BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ 
HULLADÉKGYŰJTÉSRŐL

Az FBH-NP Nonprofit KFT tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot a biológi-
ailag lebomló hulladék gyűjtésének 2019. évi rendjéről, mely továbbra 
is díjmentes a cég által folyamatosan a gyűjtési alkalmakhoz biztosított 
biológiailag lebomló zsákban, valamint összekötözve egy kévényi meny-
nyiségben Dávod Község területén. A gyűjtés során az ingatlanoknál 
kertekben, udvarokban, konyhában keletkező minden szerves anyagtar-
talmú hulladék elszállítása történik. A biológiailag lebomló hulladékot az 
ingatlan előtti közterületre a gyűjtési napon reggel 7 óráig szíveskedjenek 
kihelyezni és az elszállítás időpontjáig az ingatlan előtt kint hagyni, oly 
módon, hogy azt a begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni és kézi 
erővel mozgatható legyen.

Kihelyezhető biológiailag lebomló hulladékok:
Kerti hulladék:
• maximum 70 cm hosszú 50 cm átmérőjű kötegekben: faág, fanyese-

dék, gally
• műanyag zsákokban vágott fű, vágott virág, falevél, lágyszárú növény, 

virágágyi növények, kezeletlen kéregdarabok, egyéb apró zöldhulladék
• Udvari hulladék: fűrészpor, faforgács, száraz szalma
Konyhai hulladék: zöldség- és gyümölcsmaradványok, kávézacc, tealeve-
lek, tojáshéj, egyéb növényi származékok, élelmiszer-maradék

Amennyiben a biológiailag lebomló hulladékot nem ilyen formában he-
lyezik ki, vagy ha kommunális hulladékkal keveredik, akkor a gyűjtőjá-
rattal nem szállítják el! A biológiailag lebomló hulladékok aprítás és kom-
posztálás után hasznosításra kerülnek. Az elkészült komposztot a Tisztelt 
Érdeklődők a Regionális Hulladéklerakókban (Vaskút, Kiskunhalas, Fel-
győ) beszerezhetik.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2020. januárjában két alkalmas 
fenyőfagyűjtést szervezünk, amelyről külön értesítjük Önöket.

ZÖLDJÁRAT NAPTÁR DÁVOD:
Begyűjtési napok 2019-ben: Április 10., Május 8., Június 5., Július 3., Július 31., 
Augusztus 28., Szeptember 25., Október 23., November 20., December 18.
Begyűjtési napok 2020-ban: Január 15., Február 12., Március 11., Április 8.
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2019. MÁRCIUS 1-JÉTŐL  DÁVOD ÉS
HERCEGSZÁNTÓ LAKOSAINAK FOGÁSZATI ALAPELLÁTÁSÁT

Dr. Gere Erzsébet fogszakorvos végzi a Gara, Kossuth L. u. 66. 
és a Bátmonostor, Zrínyi M. u. 4. szám alatti fogorvosi rendelőkben.

RENDELÉSI IDŐ
HÉTFŐ: 11.00-21.00 ÓRÁIG GARÁN
KEDD: 7.30-16.30 ÓRÁIG BÁTMONOSTORON
SZERDA: 7.30-16.30 ÓRÁIG GARÁN
CSÜTÖRTÖK: 11.00-20.30 ÓRÁIG BÁTMONOSTORON
PÉNTEK: 7.30-16.30 ÓRÁIG GARÁN

Időpont egyeztetés kérhető az alább telefonszámokon:
Dr. Gere Erzsébet +36-70/32-59-985
Sétáló Hajnalka +36-70/33-56-112

TÁJÉKOZTATÓ

A Bajai Járási Hivatal a települési ügysegédi feladatellátást havi egy alkalomra csökkentette. 
Az ügysegéd 2019. április 1-től, minden hónap második hetén csütörtökön délután 12 :30 – 14 :30-ig lesz jelen településünkön.

IDŐPONTOK:
2019. április 11. • 2019. május 9. • 2019. június 13. • 2019. szeptember 12. • 2019. október 10. • 2019. november 14. • 2019. december 12.

GYERMEKORVOSI RENDELÉSI IDEJE:
DR. KOCH ZSUZSANNA • TEL.SZÁM: 06-20/556-40-83

Dávod • Tel.szám: 79/481-712
Hétfő: 10:30-12:00
Kedd: 8:00-9:30
Szerda: 11:30-12:30 (csecsemő tanácsadása: 10:30-11:30)
Csütörtök: 9:00-10:00 (Iskolaorvosi tanácsadás: 8:00-9:00)
Péntek: 10:30-12:00

Hercegszántó • Tel.szám: 79/454-230
Hétfő: 12:30-14:00
Kedd: 11:00-12:30 (csecsemő tanácsadása: 10:00-11:00)
Szerda: 13:00-14:00
Csütörtök: 10:30-12:00 (Iskolaorvosi tanácsadás:12:00-13:00)
Péntek: 12:30-14:00

Hétvégén és ünnepnapokon ügyelet:
Baja, Pokorny u. 6.
Tel. szám: 79/325-000

Védőnő által tartott csecsemő tanácsadás:
szerda: 8:30-10:30

Védőnő által tartott várandós tanácsadás:
szerda: 11:30-13:30

ISKOLAI ÉLET

MÁRCIUS 15.
Mindenki számára emlékezetes volt a Dávodi Forrás Általános Iskola 
megemlékezése 1848. március 15-éről.

A 171 éve kitört magyar forradalom hazánk újkori történetének meghatározó 
eseménye. Ekkor az ország már hosszú ideje a Habsburg- birodalomhoz csa-
tolt állam volt, de nyilvánvalóvá vált, hogy nem tud nemzeti érdekeinek meg-
felelő politikát folytatni. A változásokért való küzdelem első lépése volt már-
cius 15., majd ezt követően a szabadságharc. Ez a nap ettől kezdve jelkép lett: 
a kivívott szabadság, és az elvesztett szabadság visszaszerzésének szimbóluma.

Iskolánk immár hagyománnyá váló rendezvényen belül emlékezett meg a 
forradalomról és szabadságharcról. 

A Himnusz közös elének-
lése után a 6. osztály lé-
pett színpadra az ünnepi 
műsorukkal. Ebben a tan-
évben is nagy segítséget 
kaptunk Dr. Béda Ildikó 
által vezetett ének-zene 
szakkörösöktől, akik elő-

adásukkal tovább színesítették műsorunkat. A tanulók dicséretet érdemel-
nek szorgalmas munkájukért, kitartásukért. Méltó módon ápoltuk 1848 
szellemét.

Hideg Marianna
intézményvezető
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TE SZEDD! SZEMÉTSZEDÉSI PROGRAM

A Dávodi Forrás Általános Iskola tanulói és nevelői a korábbi évek-
hez hasonlóan 2019.03.22-én részt vettek az Országos TE SZEDD! 
önkéntes szemétszedési programban. A szemétszedés Dávod bel- 
és külterületén folyt előzetes baleset- és munkavédelmi oktatással. 
A felső tagozatosok láthatósági mellényekben az 51-es számú főút 
mentén gyűjtötték zsákokba a szemetet, a kisebb diákok a falu bel-
területén. A megtelt zsákokat az önkormányzat segítségével szállí-
tották az Polgármesteri Hivatal udvarába. Az időjárás kedvező volt 
számunkra, mindenki lelkesen várta, hogy megtisztítsa az eldobott 
hulladékoktól a települést. A gyerekek nagy meglepetésére renge-
teg kidobott ruha, cigarettacsikk, fém doboz és palack gyűlt össze. 
A továbbiakban is szívesen csatlakozik iskolánk a programhoz.

Hideg Marianna
intézményvezető

ÁPRILIS-MÁJUS KIEMELT FECSKEVÉDELMI IDŐSZAK MAGYARORSZÁGON

Miközben hazai füsti- és molnárfecske-állomány felére, a tiszai parti-
fecskéké pedig alig 10%-ára (!) csökkent hazánkban 2015-re, a madár-
csoport szerepe a klímaváltozás miatt egyre fontosabbá válik az embe-
rek, társ- és haszonállataink egészségvédelme szempontjából is.

Miért is gond, ha eltűnnek?
A melegedő időjárással új szúnyogfajok és az általuk terjesztett kórokozók 
jelennek meg Magyarországon. Az egészségünket veszélyeztető betegsé-
geket terjesztő szúnyogok, és a szintén a klímaváltozás hatására érkező 
újabb kártevő rovarok elleni biológiai védekezésben is óriási szerepe van 
azoknak az állatoknak, például a fecskéknek (és a denevéreknek), melyek 
természetes úton csökkentik ezek számát. 

Miért fogy a számuk?
Ezért is aggasztó a hazai fecskeállomány ezredfordulót követő drámai 
csökkenése. Ennek hátterében:
• az élőhelyek átalakítása, fészkelőhelyek és táplálék csökkenése (a ház-

táji- és legelőállat-tartás összeomlása, túlzott kemizálás és akár a nem 
megfelelően végzett szúnyogirtás);

• a klímaváltozás (sár fészeképítő-anyag hiánya a szárazodó tavaszo-
kon, óriási vonulási veszteségek, különösen tavasszal);

• és ami talán elkerülhetősége miatt is a legszomorúbb, a kedvezőtlen tár-
sadalmi változások, a fecskefészkek leverése, a madarak elzavarása áll. 

A lakosság rendkívül sokat tehet a fecskékért!
A napjainkra teljes egészében városiasodott, sárfészket építő fecskék vé-
delmében a lakosságnak kiemelten fontos szerepe van. 

Állománycsökkenésük megállítását, megfordítását mindenekelőtt:
• a meglévő aktív természetes fészkek, fészektelepek fokozott védelmével;
• fecske- és denevérbarát épületfelújítással;
• az ezek mellé március-áprilisban kihelyezett műfészkekkel;
• április közepétől június végéig sárgyűjtőhelyek létesítésével és 

fenntartásával;
• valamint az ember-fecske konfliktusok hátterében álló ürülékpotyo-

gást megszüntető fecskepelenkák felszerelésével.
A partfalakban fészkelő partifecske-kolóniáknak is segíthetnek az embe-
rek, ha a lejtősre erodálódás miatt költésre alkalmatlanná vált, méternyi 
magas földfalakat családi kalákában, baráti társasági összefogás keretében 
ásóval függőlegesre faragják. 

Ezek ellen is hatásos rovaritók a fecskék
A Nyugat-nílusi láz és a szarvasmarhákat veszélyeztető kéknyelv-betegség 
már jelen van az országban. Magyarországon 2009-ben tűnt fel a kutyák 
szúnyogcsípéssel terjedő szívférgessége, mely máris a hazai kutyaállomány 
17%-át érinti. Az embereket megbetegítő, afrikai eredetű Chikungunya-
lázat terjesztő ázsiai tigrisszúnyogot már több mint 12 európai ország-
ból mutatták ki. Európa mediterrán térségeiben pedig egyre gyakoribb a 
Dengue- vagy csonttöréses láz.

forrás: http://greenfo.hu/hirek/2017/03/20/aprilis-majus-kiemelt-fecskevedelmi-
idoszak-magyarorszagon
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PUSZTULÁSRA VANNAK ÍTÉLVE A MEGUNT, KIDOBOTT KEDVENCEINK

Az állatvédelmi törvény komoly előírásokat tartalmaz, már az állatok ut-
cára kirakása is kínzásnak minősül. Ettől persze az állatok elpusztításának 
évszázados „tradícióit” nem könnyű visszaszorítani. 

Nagy Ferenc faluhelyen él, ahol szerinte az állatvédelmi törvény nem ren-
dezte még át teljesen az évszázados beidegződéseket. A nem kívánt cica- 
vagy kutyakölykök elszaporodása ellen sokan még ma sem ivartalanítással 
védekeznek, hanem „nemes egyszerűséggel” elpusztítják, vagy valahová 
kiteszik az alom egyedeit. Ő maga, mint mondja, nem tudna ilyet tenni, 
de egyeseknek ez nem okoz különösebb lelki problémát.

Az egri Vidám Mancsok Állatvédő Egyesület elnöke szerint törvényt sért, aki 
az állatot megöli, vagy ha akár csak magára hagyja is, hiszen az állatvédelmi 
törvény úgy kezdődik: magára hagyni állatot nem lehet. Botka Tímea a heol.
hu kérdésére kifejtette: aki kiteszi az utcára vagy más helyre a megunt, vagy 
nem kívánatos kedvencet, az lényegében megvalósítja az állatkínzást. Ezek a 
lények kirakva pusztulásra vannak ítélve, ha rájuk találnak is, előtte bizonyo-
san szenvednek. Van azonban egy olyan vetülete is a dolognak, hogy a köz-
területen „elpasszolt” jószág baleseti forrást is jelenthet, így akár a közúti for-
galom veszélyeztetése is megvalósulhat, ami szintén súlyos bűncselekmény.

Az egyesületi elnök meglátása szerint számos érv szól a kedvencként ma-
gunkhoz vett kutyák és macskák időben történő ivartalanítása mellett. 
A cica például képes úgy is tüzelni, hogy alatta a kölykök még szopnak. 
A bagzások száma náluk leginkább attól függ, hogy milyen az időjárás: 
ha jó idő van, mint például a mostani télen is volt, akkor akár négy al-
kalommal is képes megfoganni egy esztendőben. A macskáknál ráadá-
sul még azzal is kalkulálhatunk, hogy a kölykezések eseteiben az idő 
előrehaladtával egyre magasabb lesz az alom egyedeinek a száma.

A szakember szerint csak látszólag van kevesebb gond a kutyákkal. A szuka 
ugyanis féléves korában már képes ivarzani. Ekkor nagyon ügyelni kell 
arra, hogy véletlenül se pározzon, mert csak másfél-két esztendős korára 
fejlődik ki teljesen a csontozata, ezt megelőzően csúnya betegségeket,  
deformitást okozhat az idő előtti ellés.

Botka Tímea szerint egyáltalán nem helyes az a szemlélet, hogy egyszer kell egy 
alom minden szukának. A kölykök nem képesek teljesen kiszívni a tejet, gyul-
ladás, daganat jöhet létre. Ezért is érdemes már féléves korban ivartalanítani. 
Gyakori probléma az is, hogy sokszor megkötik a nőstény ebeket, mert 
nem számolnak azzal, hogy a kan mindenre képes. Kerítést is mászik, ha 
kell. Messziről érzi, ha tüzel a nőstény. A kanok gyakran összeverekednek, 
elváltozások alakulnak ki, többnyire a karomnál és a herénél, meglehető-
sen gyakori a betegség.

– Aki felelősen gondolkodik, az ivartalanítja kedvencét. Ha pedig nem 
teszi, akkor számolnia kell az állatvédelmi törvény igen szigorú előírása-
ival. Tizenkét hetes koráig nem lehet például elajándékozni vagy eladni a 
kutyát, azaz elválasztani a kölyköt az anyjától. Nem véletlenül: a szocia-
lizáció az anyaállat mellett történik. Oltással és chippel ellátva lehet csak 
elidegeníteni, a féregtelenítés is kötelező. Ezek a beavatkozások azonban 
meglehetősen költségesek egy komplett alom esetében – sorolta az ivar-
talanítás melletti érveket az egyesületi elnök, aki részletezte is azokat a 
következményeket, amelyek a kirakott állatra várnak.

– A kirakott macska, kutya élelem híján vagy elpusztul, mert nem találja 
meg senki, vagy akkor lelnek rá esetleg, amikor már baj van. Ezek a lények 
többnyire valamelyik állatvédő egyesületnél kötnek ki. Ám a menhelyek-
nek eléggé korlátozottak az anyagi forrásai és a férőhelyei is – fogalmazott. 

– Számos dologra kell figyelniük tehát azoknak, akik örökbe fogadnak valami-
lyen állatot – fűzte hozzá. – Kutyák esetében csak chipelt, legalább két héttel 
korábban féregtelenített ebet szabad magunkhoz vennünk. Ha bolhás például a 
kutyus, egészen biztosan férges is. Nagyon sok esetben gyerekhez viszik ezeket 
a jószágokat. Ők szívesen simogatják, cirógatják és meg is kapják a férget, ami 
emberben akár évekig is tünetmentes lehet. Pedig súlyos betegségeket okozhat.

Mi a teendő, ha egy eb kerül a közelünkbe?
Az ebek többsége a tapasztalatok szerint nem agresszív, inkább kíváncsi, 
vagy védi a területét. Fontos, hogy meg tudjuk különböztetni: csak játsza-
ni akar, vagy valóban támad. Ha a kutya a fejét magasan vagy alacsonyan 
tartva közelít, valószínűleg nem fog támadni. Ellenben, ha egyenesen és 
magabiztosan tartja a fejét, valószínűbb hogy a szándéka támadó. Ha a 
testtartása is egyenes, és egyenletes tempóban közelít, végképp nem jelent 
jót. Elfutni azonban ilyenkor sem szabad. A szaladás felkeltheti a kutya ősi 
üldözési ösztönét, akkor is, ha az eredeti szándéka csak játékos volt. Arra 
esély sincs, hogy gyorsabbak  legyünk nála.

Mit tehetünk, ha egy kósza kutya megtámad?
Semmi esetre se üssük a támadó kutya fejét, mert nagyon kemény a ko-
ponyája, és ezzel csak még jobban felbőszíthetjük. Az egyetlen hely, ahol 
az ebet megütve sérülést okozhatunk neki: a nyak hátsó része. Érzékeny az 
orra is, illetve ha megharap, jó, ha tudjuk, hogy a négylábú legérzékenyebb 
része a szeme. Támadáskor védjük az arcunkat és a nyakunkat. Ne húzzuk 
el magunkat, vagy másokat támadás esetén, mert ez súlyosabb sérüléseket 
okozhat. Kutyaharapás esetén fel kell keresni egy orvost, és tanácsot kérni 
a védőoltások szükségességéről. A veszettség ellen oltás-sorozattal lehet 
védekezni, amit minél hamarabb el kell kezdeni.

forrás : https://www.heol.hu/heves/kozelet-heves/pusztulasra-vannak-itelve-a-
megunt-kidobott-kedvenceink-545227/
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Húsvét a keresztény világ legnagyobb ünnepe, Jézus kereszthalálának és 
feltámadásának emlékére. A zsidó vallásban Pészachkor (jelentése elke-
rülni, kikerülni ) ünneplik az egyiptomi rabságból való szabadulást. Ma-
gyarul a kovásztalan kenyér (macesz) ünnepének is nevezik, mert a fáraó 
annyi időt sem hagyott a zsidóknak az Egyiptomból való távozásra, amed-
dig a kenyerüket megkeleszthették volna, ezért a vízből és lisztből gyúrt 
kelesztés nélküli maceszt (pászkát) ették. Eredetileg a két ünnep időben 
egybeesett, majd 325-ben a niceai zsinat a keresztény húsvétot a tavaszi 
napéjegyenlőséget (március 21.) követő első holdtölte utáni vasárnapra 
tette. Mivel ez az időpont évről-évre változó, a Húsvét ún. mozgó ünnep. 
Az ünnepet megelőző 40 nap a nagyböjt, Jézus 40 napos pusztai böjtjének 
emlékére,a felkészülés, a lelki és testi megtisztulás ideje.

Számos európai nyelvben a zsidó Pészachból eredeztetett szavak a hús-
vét megfelelői: Pascua (spanyol), Páscoa (portugál), Pasqua (olasz), Paque 
(francia), Paste(román). Főleg germán nyelvterületen viszont az Ostara 
istennő (a túlvilág istennője, ünnepe a tavaszi napéjegyenlőségkor volt) 
nevéből eredő Easter, Oster elnevezés honosodott meg, mely a keresztény-
ség előtti, pogány tavaszünnepekre emlékeztet.

Jézus kereszthalálának története

A húsvétot megelőző vasárnapot nevezik virágvasárnapnak, Jézus Je-
ruzsálembe való bevonulásának emlékére. Jézus szamárháton érkezett 
a városba, a nép virágokat, pálmaágakat hintett lába elé, így dicsőítette. 
A főpapok, akik rossz szemmel nézték Jézus tanításait, úgy döntöttek, 
hogy tanítványai körében elfogják, s az áruláshoz megnyerték Júdást. 
Az utolsó vacsorát (a zsidó Pészah ünnepén) Jézus tanítványai körében 
költötte el.

Kenyeret nyújtott tanítványainak, és ezt mondta: „Vegyétek, ez az én tes-
tem”, és bort, mondván: „Igyátok, mert ez az én vérem.” A vacsora után 
Jézus tanítványaival a Getsemáné kertbe ment, s arra kérte őket, hogy vir-
rasszanak vele. A tanítványok azonban elaludtak, nem virrasztottak mes-
terükkel. Itt a Getsemáné kertben árulta el Júdás egy csókkal Jézus kilétét 
a katonáknak, akik elhurcolták.

Mivel Jézus azt állította magáról, hogy Isten fia, istenkáromlással vádolták, 
a nemrég még éljenző tömeg gyalázkodott, Péter pedig, aki leghűségesebb 
tanítványa volt megtagadta, hogy ismeri. A katonák a római helytartó 
Poncius Pilátus elé hurcolták, aki a népre bízta Jézus bűnösségének meg-
ítélését. A tömeg Jézust bűnösnek ítélte, Pilátus pedig megmosta kezeit, 
ezzel jelezve, hogy Jézus halála nem az ő kezéhez tapad.

A foglyot töviskoszorúval megkoronázták és így gúnyolták, „Íme a zsidók 
királya!” Ezután a kereszttel a vállán Jézus elindult a Golgota hegyre, ahol 
megfeszítették.

Halálakor a jeruzsálemi templom oltárát díszítő kárpit megrepedt, a föld 
megnyílt. A sziklasírhoz, ahová temették, őröket állítottak a főpapok, hogy 
el ne lopják a testet, hisz a jövendölés szerint, a halál utáni harmadik napon 
elhagyja Jézus a sírját. Vasárnap három asszony, köztük Jézus anyja is, finom 
kenetekkel a sírhoz mentek, mely nagy földindulás közepette föltárult, meg-
jelent egy angyal, s jelentette, hogy Jézus nincs már ott, föltámadott.

A nagyhét - húsvéti népszokások

A nagyböjt utolsó hete virágvasárnaptól húsvét vasárnapig a nagyhét. 
Általánosan elterjedt szokás a nagymise előtti barkaszentelés, melyet a pap 

aztán kioszt a hívek között. (Virágvasárnap elnevezése a római egyház-
ban Dominicca palmarum „pálma vasárnap”, ezért mediterrán vidékeken 
ilyenkor pálmaágat vagy olajágat szentelnek. A pálmaszentelés szokása 
már a VII. században elterjedt volt Itáliában.) A megszentelt barkának 
gyógyító, rontásűző szerepet tulajdonítottak. Gyakorta leszúrták a földbe, 
azt tartva, hogy elűzi a férgeket.

Nagycsütörtökön elhallgatnak a templomok harangjai, azt tartják, a ha-
rangok Rómába mentek, ott gyászolják Krisztust. Szokás volt ilyenkor 
kereplővel zajt kelteni, így gondolták elűzni a gonoszt és így helyettesítet-
ték a harangokat. Liturgikus szokás a nagycsütörtöki lábmosás. Általában 
magas rangú egyházi személyek mosták meg ilyenkor tizenkét szegény 
ember lábát. Szintén liturgikus eredetű szokás a pilátusverés vagy égetés. 
A templomban a gyerekek égtelen zajt csaptak (verték a padokat), vagy 
a falu határában Pilátust jelképező szalmabábut égettek. Elterjedt szo-
kás nagycsütörtökön a virrasztás, annak emlékére, hogy Jézus az olajfák 
hegyén virrasztott. Bizonyos vidékeken zöldcsütörtöknek is nevezték, 
mivel ezen a napon zöld növényekből készült ételeket főztek (sóska, spe-
nót...), a bő termés reményében. Nagypénteken halt kereszthalált Jézus. 
A keresztények körében a bűnbánat, a mély gyász és a szigorú böjt napja. 
A templomokban az oltárakat letakarják, a harangok némák. Ezen a na-
pon a passiojátékok, élőképes felvonulások világszerte ismert szokások. 
Rómában minden évben a pápa közreműködésével elevenítik fel a ke-
resztút (Via Crucis) stációit.

Nagypéntekhez babonás félelmek kötődnek a paraszti életben. Tiltották az 
állattartással, földműveléssel kapcsolatos munkákat, nem sütöttek kenyeret 
(mert kővé válik), nem mostak (mert a ruha viselőjébe villám csapna), nem 
fontak. A víznek, mint ősi pogány tisztulás szimbólumnak mágikus erőt tu-
lajdonítottak. Nagypénteken napfelkelte előtt friss kútvízzel vagy patakvízzel 
kellett mosakodni, az védett a betegségek ellen. Ezt a hajnali vizet aranyvíznek 
nevezték. Az állatokat is kihajtották a patakhoz itatni, és le is fürösztötték őket, 
hogy ne legyenek betegek. Szokásban volt a határjárás, határkerülés is. Ilyen-
kor a férfiak a templom előtt gyülekeznek, csoportosan mennek a határba, 
ahol zajkeltéssel, kerepléssel űzték el az ártó erőket a földekről.

Nagyszombaton véget ér a 40 napos böjt, és újra megszólalnak a harangok. 
Legjelentősebb eseményei a nagyszombatnak a víz- illetve tűzszentelés. 
Katolikus templomokban a gyertyát a megszentelt tűz lángjáról gyújtják 
meg. Az új tűz gyújtása a remény szimbóluma is. Jellegzetes szokás még a 
feltámadási körmenet szombat estéjén.

Húsvét vasárnapján a kereszténység legnagyobb ünnepét, Jézus feltáma-
dását ünnepli. Ünneplése a VIII. század körül vált általánossá, bár már 
a III. századból vannak adatok, melyek húsvét vasárnap megünneplésére 
utalnak. Ezen a napon a reggeli mosdóvízbe sok helyütt piros tojást tettek, 
ennek egészségvarázsló szerepet tulajdonítottak. Női munkákat tiltó nap 
volt, nem szabadott seperni, főzni és mosni sem. Az állatokat sem fogták be 
ezen a napon. A húsvéti szertartásokhoz kapcsolódik az ételszentelés szo-
kása. A sonkát, bárányt, tojást, kalácsot a templomban megszenteltették, 
ezután mágikus erőt tulajdonítottak neki. A morzsából vittek az állatoknak 
is, hogy jól szaporodjanak, egészségesek maradjanak. A sonka csontját a 
gyümölcsfára akasztották vagy a földekre vitték a jó termés reményében. 
Vasárnap hajnalán szokásban volt a Jézuskeresés. Ilyenkor sorban felkeres-
ték a falubéli kereszteket. A zöldágjárás szép szokása tipikus tavaszi, a ter-
mészet megújhodását ünneplő énekes játék. A lányok kettes sorban állva, 
felemelt kezükből sátrat formálva, énekelve haladtak végig a falun (Bújj, 
bújj zöld ág...). Bizonyos vidékeken szokás a vasárnapi napfelkeltét vala-
mely magaslaton nézni, hiszen a felkelő nap is a feltámadás szimbóluma. 

HÚSVÉTI ÜNNEPKÖR
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Húsvét hétfő a magyar népéletben a locsolkodás napja. A szokásról már 
XVII. századi írásos emlékek is fennmaradtak. A víz megtisztító, megújító 
erejébe vetett hit az alapja ennek a szokásnak, mely aztán polgárosodott 
formában (kölnivízzel locsolás) megmaradt a városokban napjainkig. Bib-
liai eredetet is tulajdonítanak a locsolkodás hagyományának, miszerint a 
Krisztus sírját őrző katonák a feltámadás hírét vevő, ujjongó asszonyokat 
igyekeztek lecsendesíteni úgy, hogy lelocsolták őket. Vidéken egykor kút-
vízzel, vödörből locsolták le a lányokat, sőt egyes vidékeken a patakban 
megfürösztötték őket, sajnos, ha hideg volt húsvétkor bizony betegség is 
származhatott ebből.

Erdély bizonyos vidékein a fiúk a kiszemelt lány (amelyik a legjobban tet-
szik nekik) kapujára nyírfaágat tűznek, másnap pedig csapatostul kérnek 
bebocsáttatást és kíméletelenül megöntözik vödörből a választottjukat. 
A lányok a locsolóknak a húsvéti locsolóvers elszavalása után festett (piros 
vagy hímes) tojást adtak. A tojásfestésnek komoly hagyományai vannak 
Magyarországon. Természetesen az asszonyok, lányok dolga volt. Vidéken 
a házaknál természetes anyagokkal festették a tojásokat, például hagyma 
héjával, zöld dió főzetével. A tojás írásának, azaz a cirkalmas minták ké-
szítésének legegyszerűbb módja az, ha a mintát viasszal készítik el, majd 
a tojást festékbe mártják. Így a mintát a viasz miatt nem fogja be a festék. 
Vannak olyan tájegységek, ahol kezdetben csak a köszöntő mondás volt 
divatban, a locsolkodás szokását csak a XX. században vették át (bukovinai 
székelyek). Dunántúlon a locsolkodással egyenértékű szokás volt a vessző-
zés. Sibának nevezték a vékony, általában fűzfavesszőből font korbácsot, 
mellyel a legények megcsapkodták a lányokat. A vesszőre a lányok szalagot 
kötöttek és a fiúkat borral vendégelték meg.

Fehérvasárnap, vagy mátkáló vasárnap a húsvétot követő vasárnap. 
A római katolikusoknál a húsvéti ünnepkör zárónapja. Jellegzetes szokása 
ennek a napnak a komálás, vagy mátkálás. A szokás a lányok (ritkábban 
lányok és fiúk ) közötti barátság megpecsételéséről szól. Komatálat küldtek 
egymásnak gyümölccsel, borral, hímes tojással, süteménnyel.

A nagyböjt és a tradicionális húsvéti ételek

A nagyböjt a húsvétot megelőző 40 napos időszak (szintén negyven napig tart a 
Ramadan, a muzulmánok böjtje) hamvazószerdától húsvét vasárnapjáig terjed. 
Hamvazószerda elnevezése egyházi szokásra utal, a múlt évi megszentelt barkát 
elégetik, hamuját a pap megszenteli, s keresztet rajzol vele a hívek homlokára, 
annak bizonyságára, hogy a halandók porból lettek, s porrá lesznek. A hamvaz-
kodásnak egészségmegőrző szerepet tulajdonítottak. Ezen a napon elsikálták a 
zsíros edényeket, mert zsírt a következő 40 napban nem ettek. Böjt idején tilos 
volt a bál, a mulatság, de a lakodalom is. Általános volt az a szokás is, hogy a lá-
nyok ilyentájt fekete vagy sötétebb, dísztelenebb, egyszerűbb ruhákat hordtak. 
A néphagyomány szerint ilyenkor húst, vagy zsírt, zsíros ételt enni tilos. Csak 
kenyeret, zöldséget, gyümölcsöt, illetve ezekből készült meleg ételeket ehettek. 
A paraszti étkezésben az év egyéb szakában szokatlan módon vajjal, 
növényi olajjal főztek.

Volt, ahol napjában csak egyszer ettek, máshol a tojás és a tejes ételek fo-
gyasztását is tiltották. A szigor az évszázadok alatt fokozatosan enyhült, a 
XX. századra az vált általánossá a keresztények körében, hogy a hívők a 
nagyböjt időszakában is csak a pénteki böjtnapot tartják, ilyenkor növé-
nyi táplálékot, vagy halat vesznek magukhoz. Gyakran került az asztalra 
cibereleves. Ennek az ételnek az alapja a búza, vagy rozskorpa, melyet cse-
répedényben forró vízzel felöntve néhány napig erjesztenek, majd liszttel, 
tejföllel behabarják, és főznek még bele kölest, vagy hajdinát, hogy lak-
tatóbb legyen. Aszalt gyümölcsökből is főztek tejfölös savanyított levest, 
néhol ezt is ciberének nevezték. Igen kedveltek voltak a böjti időszakban a 
hüvelyesek, a borsó, a bab és a lencse. A nagyböjt végeztével a templomban 
megszentelt ételek kerültek terítékre. Magyarországon tradicionális húsvé-

ti eledel a főtt, füstölt sonka, kemény tojással és tormával. Sok helyütt az 
ünnepi ételhez nem kenyeret, hanem kalácsot esznek. A kalács húsvétkor 
süteménynek is kedvelt, töltött mákos, diós változatban is készítik. Míg 
Görögországban a húsvét elképzelhetetlen báránysült nélkül, nálunk már 
csak ritkán kerül ez az étel az asztalra. A sonka a hagyományos paraszti 
életben a téli disznóvágáskor került a füstölőbe és ezt a nagyböjt alatt ter-
mészetesen nem lehetett elfogyasztani, csak a böjt elmúltával, húsvétkor.

Szimbólumok

A tojás ősi termékenység szimbólum, szinte minden népnél fellelhető. 
A születés, a teremtés (l.: Kalevala), a megújhodás jelképe. A keresztény-
ségben a feltámadás szimbóluma lett. A tojás szimbolikáját még a baromfi-
tartással nem foglalkozó északi népeknél is felleljük, ők a madarak tojásait 
gyűjtötték az erdőn. Magyarország területén már az avarkori sírokban is 
találtak díszített tojásokat. A bukovinai székelyek a nagyhéten felállított 
jelképes Krisztus-sírba is tesznek díszes tojást.

A másik alapvető húsvéti szimbólum Magyarországon a barkaág, melyet a 
templomban is megszenteltetnek. Ennek eredete a virágvasárnap ünnep-
léséhez nyúlik vissza. A mediterrán országokban ilyenkor pálmaágat, vagy 
olajágat szentelnek, a hagyomány szerint ugyanis Jézus jeruzsálemi bevo-
nulásakor az emberek a béke jelképét, pálmaágat tartottak a kezükben. 
A mi éghajlati viszonyaik közepette természetesen a pálmaág nem áll ren-
delkezésre, ezért itthon a barka vette át ennek szerepét. Északi országok-
ban, ahol a barka sem nyílik ki húsvétra, valamilyen éppen rügyező ágat, 
vagy száraz virágokat visznek a templomba virágvasárnapon.

A húsvéti bárány rituális szerepe Magyarországon az utóbbi időben jelentő-
sen csökkent, de ábrázolásokon, képeslapokon még mindig sűrűn találkozni 
vele. Hazánkban a bárányhús fogyasztása egyre ritkább, bár a múlt század 
első felében juhtartó vidékeken még gyakori volt a húsvéti tejes (szopós) 
bárány fogyasztása, amelyet napjainkra szinte teljesen kiszorított a sonka. 
Mediterrán vidékeken főleg Görögországban és Olaszországban viszont az 
ünnepi asztal elmaradhatatlan része a sült bárány. A jelkép eredete bibliai, a 
zsidók bárányt áldoztak Istennek, és bárányvérrel kenték be házuk ajtaját, 
így a halál angyala elkerülte őket az egyiptomi rabság évei alatt (elkerülés- 
Pészach). Jézus kereszthalála is az áldozatot hordozza magában, hiszen halá-
la által váltotta meg az emberiséget (Agnus Dei- Isten báránya).

A húsvéti nyúl jelképe Németországból ered, nálunk csak a polgároso-
dással, a XIX. század folyamán honosodott meg. Eredete igen érdekes, a 
húsvéti holdban egy nyúl képét vélték felfedezni, azonkívül a nyúl maga 
is termékenységi szimbólummá lett, rendkívüli szaporasága okán. Szintén 
német hatásra terjed napjainkban az a szokás, hogy a barkaágat feldíszítik 
kifújt piros tojással, apró figurákkal.

Forrás: http://www.unnepekoldala.hu/husvet
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MIÉRT VÁLTOZIK A HÚSVÉT IDŐPONTJA?

Egy hónap eltérés is lehet március 22. és április 25. között, 35 különböző 
napra eshet húsvét. Míg a két legfontosabb vallási ünnepünk közül a kará-
csony állandó dátumhoz kötött, addig a húsvét aktuális időpontját minden 
január elején ki kell vadászni a naptárból, rákeresni a neten, hogy épp milyen 
hónapra, napra esik.

De miért is vannak mozgó ünnepeink?

Ezért változik a húsvét időpontja
Húsvétkor Krisztus feltámadását ünnepeljük. A korabeli forrásokból tud-
ható, hogy Jézus kereszthalálának ideje a zsidó naptár szerinti Niszán hó 
14. napjára esett, feltámadása pedig harmadnapon, vasárnap történt. Mi-
vel a zsidó naptár hónapjai újholdtól újholdig tartanak, a számításban így 
kapott szerepet a Hold járása. Niszán hava pedig a tavasz első hónapja, 
így a tavaszi napéjegyenlőség is jelentőséggel bír a húsvét időpontjának 
számítása során. Egyébként az ünnep pontos dátumának tekintetében még 
a keleti és nyugati egyházak sem jutottak évszázadokig közös nevezőre.

Végül a 325-ös niceai zsinaton sikerült a vallási vezetőknek egységesíteni 
a húsvét időpontját. Húsvétot minden évben a tavaszi napéjegyenlőséget 
követő holdtölte utáni vasárnap ünnepeljük. Amennyiben a holdtölte va-
sárnapra esik, úgy a következő vasárnapra csúszik át az ünnep. A tavaszi 
napéjegyenlőség napja általában március 21-én van, de a naptárrendszer 
és a Föld mozgásának eltérései miatt eshet március 20-ra, illetve ritkáb-
ban 19-re is. Tehát nagyon röviden: a húsvét időpontja azért változik, mert 
számításában nem csupán a Nap, de a Hold mozgása is lényeges tényező.

További mozgó ünnepeink
A húsvét mellett még számos további, egyházi évhez kötődő mozgó ün-
nepünk van. Ezek nem mindegyike munkaszüneti nap. Aktuális dátumuk 
- advent kivételével - mindig a húsvét időpontjához igazodik.
• Hamvazószerda: a húsvétvasárnaptól visszaszámolt negyvenedik hét-

köznap - a nyugati kereszténységben a nagyböjt kezdete.
• Mennybemenetel, más néven áldozócsütörtök: a húsvét utáni negy-

venedik nap - az ünnepet általában a következő vasárnap tartják.
• Pünkösd: a Szentlélek eljövetelét a húsvét utáni hetedik vasárnapon 

és hétfőn ünnepeljük.
• Úrnapja: a pünkösd utáni tizedik napra - csütörtökre - esik. Ezen a 

napon „Krisztus titokzatos testét”, az oltáriszentséget ünnepli az egy-
ház, körmenet kötődik hozzá.

• Advent: a karácsony napját megelőző negyedik vasárnaptól karácso-
nyig tart. Krisztus eljövetelét ünnepeljük, egyben az egyházi év kez-
detét is jelenti.

A húsvét legkorábbi és legkésőbbi időpontja
Legkorábban március 22-én, legkésőbb pedig április 25-én ünnepelhetjük a 
húsvétot. E kettő között 35 különböző napra eshet Jézus feltámadásának em-
léknapja. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy mind a legkorábbi, mind a leg-
későbbi időpont nagyon ritkán fordul elő. A korai időpontra például 1818 
óta nem volt példa, arra pedig, hogy legközelebb március 22-ére essen hús-
vétvasárnap, egészen 2285-ig várni kell. Tehát a két legszélső naptári határ 
nagyon ritkán fordul elő, leggyakrabban április 19-ére esik húsvétvasárnap.

Forrás: https://femina.hu/husvet/miert-valtozik-a-husvet-idopontja/

HÚSVÉTI RECEPTEK

Sajtos-besameles sült tojások

Hozzávalók
• 8 db tojás
• 4 ek tejföl
• 15 dkg gépsonka
• só, bors
• 5 dkg sajt
• A besamel mártáshoz:
• 2 ek liszt
• 1/2 l tej
• 5 dkg vaj
• szerecsendió

Elkészítés
1. A tojásokat 10 percig főzzük. Ha megfőttek, megpucoljuk, majd fél-

bevágjuk őket. A tojások sárgáját kikanalazzuk, majd összetördeljük, 
végül pedig kikeverjük a tejföllel, az apró kockára vágott sonkával. 
A tojásos masszát ízlés szerint sózzuk, borsozzuk.

2. Visszatöltjük a félbevágott tojásfehérjékbe a masszát, a maradékot pe-
dig egy jénai tál aljába kenjük. A megtöltött tojásokat púppal felfelé 
belehelyezzük a jénai tálba.

3. Készítünk egy besamel mártást, amit a tojások tetejére öntünk, végül 
a reszelt sajtot a tojások tetejére halmozzuk. Előmelegített sütőben 
200 fokon addig sütjük, amíg megpirul a sajt.

forrás: http://www.mindmegette.hu/sajtos-besameles-sult-tojas.recept/

Pupusas villámgyorsan

Elkészítés
1. Száraz serpenyőben süssük ropogósra a felkockázott sonkát, majd 

szedjük ki, és keverjük össze a finomra vágott petrezselyemmel, a 
kimagozott, felkockázott paprikával, a megtisztított, vékonyan fel-
karikázott újhagymával, továbbá a sajtkrémmel. Végül ízlés szerint 
sózzuk, borsozzuk meg a keveréket.

2. Tekerjük ki a tésztát, és vágjuk fel 8 db 9 x 9 cm-es négyzetre. Kana-
lazzuk azok közepére a sajtkrémes keveréket.

3. Hajtsuk a tésztanégyzeteket háromszög alakúra, majd villával nyom-
kodjuk össze a széleket.

4. A tojássárgáját keverjük simára 3 ek vízzel, és kenjük meg vele a tész-
taháromszögek tetejét. Rendezzük el mindet sütőpapírral bélelt tepsi-
ben, és süssük aranyszínűre 200 fokon 13-15 perc alatt.

5. Közben keverjük simára a joghurtot, a tejet, a majonézt, a ketchupot, 
továbbá egy kevés sót és borsot. Az így kapott mártogatóst külön kí-
náljuk a salátával körített tésztaháromszögek mellé.

forrás: http://www.mindmegette.hu/pupusas-villamgyorsan.recept/

Hozzávalók
• 5 dkg sonka
• 1-2 ág petrezselyem
• 1 db kápiapaprika
• 1 csokor újhagyma
• 15 dkg tejszínes sajtkrém
• só, fehér bors
• 27 dkg konyhakész leveles tészta

• 1 db tojássárgája
• 7,5 dkg natúr joghurt
• 2 ek tej
• 4-5 ek majonéz
• 3 ek ketchup
• 10 dkg salátakeverék
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Csokis-banános zabpehelygolyó

Hozzávalók
• 2-3 db banán
• 2,5 bögre zabpehely (apró szemű)

• 3 ek méz
• 1 ek kakaópor
• 1 dl tej
• 10 dkg étcsokoládé
• 1/2 bögre porcukor
• 1 kevés rumaroma
• 4 dkg vaj (vagy margarin)
• dió (vagy magvak ízlés szerint)
• kókuszreszelék

Elkészítés
1. A banánokat villával összetörjük, elkeverjük a zabpehellyel, a mézzel 

és a kakaóporral. Ráöntjük a tejet és állni hagyjuk addig, míg a cso-
koládét vízgőz felett felolvasztjuk.

2. A megolvasztott étcsokihoz hozzákeverjük a cukrot, a rumaromát és 
a vajat, majd a zabpelyhes masszához adjuk. Belekeverjük a finomra 
vágott diót, vagy más olajos magot, összeforgatjuk és a hűtőben 1 órát 
állni hagyjuk.

3. Ezután a masszából golyókat készítünk, meghempergetjük mindet a 
kókuszreszelékben és egy éjszakára a hűtőbe tesszük.

forrás: http://www.mindmegette.hu/sajtos-besameles-sult-tojas.recept/

KÍMÉLŐ HÚSVÉTI RECEPT

Kiadja: Dávod Önkormányzat Szerkeszti a szerkesztőbizottság • Felelős szerkesztő: Galló Emese  
Szerkesztőség és kiadó címe: 6524 Dávod, Dózsa Gy. u. 61.  

Nyomdai előkészítés: FOTO Reklámügynökség Kft. 6500 Baja, Szegedi út 35.  
Nyomda: Arculat Nyomda 6500 Baja, Attila u. 15. • Felelős vezető: Csuvár Zoltán   

Készült: 900 példány


