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XXXVI. ÉVFOLYAM, 2019. AUGUSZTUS
ÚJ KENYÉR HAVA

DÁVODI ÉLET
DÁVOD község ÖNKORMÁNYZATÁNAK lapja

Láttam a napot, súgta a szélnek: 
Várnak a tavak, csónakok, stégek. 
És tényleg a táblán virul egy szó, 
Csupaszín betűkkel: VAKÁCIÓ! 

 
Két hónap napfény vár ránk a nyárban, 

Kószálunk vígan viruló tájban, 
Hűsítő tavakra, strandokra járunk, 
Nincs is ilyenkor boldogabb nálunk. 

Tekergünk sokat, nem riaszt felhő, 
Csalogat mező, hívogat erdő. 

Aranykalász közt pipacsok égnek, 
Kék búzavirág suttog a szélnek. 

 
Távol a gyorsvonat füttye után 

Kaláccsal, cukorral nagymama vár. 
Játszani, nyaralni, élni de jó! 

Szeretünk, szeretünk, VAKÁCIÓ!

Andók Veronika:
Vakáció



Dávodi Napok
  2019 Augusztus 2-3.

2019. augusztus 2.

2019. augusztus 3.



3

DÁVODI ÉLET XXXVI. ÉVFOLYAM, 2019. AUGUSZTUS ÚJ KENYÉR HAVA

AUGUSZTUS 2. PÉNTEK 

18:30 órai kezdettel a korábbi évekhez hasonlóan Orgona koncerttel kez-
dődik az idei falunapi rendezvény, a dávodi Római Katolikus templom-
ban. Orgonán játszik Sirok Zsolt helyi kántor. 

Bajai Liszt Ferenc Énekkar Egyesület tagjai ismét egy csodálatos elő-
adással kápráztatnak el minket.

20:00 órakkor az AB/CD zenekar
Mit tesz a véletlen? 2003 december 26-án, első közös próbánkon egyikünk 
sem gondolta volna, hogy alig fél évvel később egy olyan banda válik be-
lőlünk, aki színpadi show-val, kivetítőkkel, lézerekkel varázsolja el a kö-
zönséget. Ugyan ki sejthette, hogy előző, Kristó Lacival közös bandánk 
műsorába érdemes két AC/DC nótát felvenni? Majd kellett ezt egy bulin 
hallania Kertész Józsi (Kojak) barátomnak, aki végül is megadta a kezdő 
lökést: „Ha rám hallgatsz, csak AC/DC-t játszotok!” A döntés megszüle-
tett! Potyesz (Pócsik Zoli) régi technikus cimbora pedig megerősített eb-
ben! Kristó /brájendzsonzon/ Laci is egyből rábólintott az új banda meg-
alakítására. (Sokakkal együtt még most sem értem, hogy lehet így AC/
DC-t énekelni, mint ahogy a Laci). A kocka tehát el volt vetve. Megérke-
zett a csapatba a két AC/DC fanatikus: Dödi és Sztyopa! Aztán jött a név: 
AB/CD, és ez maradt! Jött Angus-Hümér a szólóival, videoklipjeivel, majd 
az első próbán jött és tarolt a Back in Black. Akkor már tudtuk, EBBEN 
VAN ERŐ! Érdekes módon ugyanezt mondták a bandához kapcsolódó 
emberek is, velük együtt, azóta állandó hangmérnökünk: Papp József, 
alias Klaus Barbie is, aki azonnal mellénk állt, s így végül megalakult a 
hetesfogat!

A közben a gyerekeknek LÉGVÁR!

HELYSZÍN: DÓZSA GYÖRGY UTCA 58.
MŰVELŐDÉSI HÁZ ELŐTT FELÁLLÍTOTT SZÍNPAD

AUGUSZTUS 3. SZOMBAT

9:00 órától kezdetét veszi az idei Dávodi Napok „V. Dávodi Aranyfakanál 
Főzőversenye” a sportpályán.
 A versenyre helyi családok, baráti társaságok, civil szervezetek, egyesüle-
tek - legfeljebb 6 fős csapatok jelentkezhetnek. Jelentkezni írásban, a Pol-
gármesteri Hivatalban Galló Emesénél vagy Csizovszki Bettinánál 2019. 
július 30-ig lehet. Nevezni a helyszínen elkészített, a versenyszámhoz il-
leszkedő étellel lehet. A főzéshez szükséges alapanyagot (3 kg sertéshús), 
1 db sörasztal garnitúrát, sátrat, tűzifát a rendezők biztosítanak a csapatok 
részére. Az ételhez szükséges egyéb alapanyagokról, főzőedényről, a tála-
láshoz szükséges evőeszközökről, tányérokról, poharakról, minden csapat 
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maga gondoskodik! A főzésre 3 óra áll a rendelkezésre. 
Az elkészült étkeket szakmai zsűri pontozza, elsősorban az alábbi szem-
pontok alapján:
• az étel ízletessége, állaga,
• a csapat megjelenése.

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

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

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

Egészség mindenek előtt…

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

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

zsírszint mérés
• Stressz állapot szűrés
• Étrendi tanácsadás
• Testmozgás tanácsadás
• Egyéni egészségfejlesztési terv készítés

Kicsiknek és nagyoknak
• légvár, óriás csúszda, babasarok
• erőmérő bika
• 3D karika
• erőmérő kalapács

DÉLUTÁNI PROGRAMOK

18:00 órától Dávodi óvodások mutatják be a műsorukat.

Sportpálya 9:00- 14:00

Művelődési Ház előtt felállított színpad
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18:30 órától „Zoli Magic Show” Molnár Zoltán interaktív családi bűvész-
műsora nem csak kicsiknek!

„Amit a szem lát, a fül hall 
azt az agy elhiszi.”
Harry Houdini
Szeretne lebegő gyertyá-
kat,  eltűnő és megjelenő 
vadállatokat, vízzel teli 
kínzókamrából kiszaba-
duló Houdinit látni? 

Ha igen, akkor kérem hívja Mr. Dumbledort Roxfordban!
De ha ketrecben megjelenő oroszlánt nem is, de Houdini kedvenc bű-
vészmutatványaiból ízelítőt kaphat tőlem. Ha a mágia világából valami 
humorosat, kicsit   misztikusat, valami olyat ami az egész család apraját, 
nagyját együtt szórakoztatja, szeretne látni, akkor szeretettel várom Önö-
ket a műsoromon!

Molnár Zoli

19:30 órától Benk Dénes Stand Up Show
A jászapáti Mészáros Lő-
rinc Szakközépiskolában 
érettségizett, majd a gö-
döllői  Szent István Egye-
tem gépészmérnöki karon 
szerzett diplomát. Eredeti 
foglalkozása gépészmér-
nök. Először 18 éves ko-
rában indult tehetségku-
tató műsorban, a  Ki mit 

tud jászberényi selejtezőjén lépett fel. Dolgozott mérnökként és logiszti-
kusként is. 2004 őszén volt először a Fiatal Félőrültek Fesztiválján, 2006 
elején kezdett el foglalkozni a stand-up comedy műfajával. A Magyar Rá-
dió 5. Humorfesztiváljának döntőse, a Godot Dumaszínház és a Showder 
Klub című műsor egyik állandó fellépője.

20:15 órától Pál Dénes
Pál Dénes a The Voice, Magyarország 
hangja c. tehetségkutató műsorban 
tűnt fel. A mély érzésekkel teli, csen-
desen elmélkedő, szerénységével és 
egyedi hangjával hódító fiú az Agárdi 
Szilvivel előadott duett után első szá-
mú közönségkedvencé lépett elő, Mező 
Misi vezénylésével pedig győztesként 
fejezte be a műsort. Népszerűsége a 
mai napig töretlen, 2012-ben és 13-
ban a Dal-ban az elődöntőig menetelt, 
2014-es Sztárban Sztár győzelmével 
pedig elnyerte Magyarország legsokol-
dalúbb előadója címet.

21:15 órától Kozmix kiskoncert 
Lányi Lajos „Lala” 1995-
ben megalakította 2 barát-
jával (HoZsó, Vitamin) a 
Kozmix nevű együttest, amit 
a magyar Scooternek is ne-
veznek. Főként rave, happy 
hardcore zenét játszottak. 
Zenei áttörést a Gyöngyhajú 
lány feldolgozásával értek el. 

Legelső albumuk címe 100%. Ezekután csak úgy ontották a slágereket: 
Mától fogva, Hazafelé, Jó a kedvem, Lázadás, Minden most kezdődik el, 
Úgy várom a reggelt. A Kozmix a házban nagyalbumuk bemutató kon-
certjén megmutatták, hogy nem csak előre felvett zenét játszanak, hanem 
élőben is tudnak zenélni. Azóta is igyekeznek mindig élőben zenélni. 
1999-ben megjelent Hitmix – Best of Kozmix egyik nagy slágere az An-
gyal c. dal lett, ami 2000-ben megjelent kislemezen. 2 évvel később ki-
adták a Kisvilág című nagyalbumot, és kislemezt is, amiből angol nyel-
vű kislemez is készült. 2002-ben az R-Go egyik nagy slágerét, a Létezem 
c. számot közösen adták elő Szikora Róberttel, ami a Szárnyak nélkül al-
bumon hallható. Legutolsó albumuk a Holnapután volt, amin a Kell még 
egy szó c. dal is megtalálható, ami a Honfoglalás dal feldolgozása. Hosszú 
idő elteltével 2013 decemberében mutatták be a kilencedik albumuk első 
számát, a Dédapámat.

22:30 -tól Elmostix fénytánc
Az ElmoStix Visual 
Fényshow-k története 
2015-ben kezdődött. Ek-
kor döntöttünk úgy, hogy 
Tűzzsonglőr előadásaink 
mellett Magyarországon 
elsőként látványos műso-
rokat kezdünk építeni egy 
világviszonylatban is új-
donságnak számító ledes 

eszközre, a Visual Poi-ra. Az ElmoStix Visual Poi bármilyen rendezvé-
nyen ideális vizuális kiegészítő lehet, hiszen a táncos produkció mellett 
komplex üzenetek átadása révén egy lenyűgöző showelemmel gazdagítja 
az eseményt. Az izgalmas Fényshow mellet természetesen továbbra is ma-
gas színvonalú hullahopp- és tűzzsonglőr műsorszámokat kínálunk ügy-
feleinknek, profi csapatunk előadásában.
Az ElmoStix csapata magasan képzett zsonglőrökből, akrobatákból és tán-
cosokból áll. Moduláris elemekre építve igyekszünk kielégíteni mindenfé-
le egyedi igényt, legyen szó, céges rendezvényről, fesztiválról, esküvőről, 
falunapokról, szülinapi vagy gyermek műsorról. Az ElmoStix Led Show 
titka, a zsonglőr elemek és tánc kombinálva a magas minőségű és telje-
sítményű tűzzsonglőr és Visual Poi eszközökkel- amelyek révén egyedi 
és nagyszerű performace-szal színesítenek minden eseményt.

Utána utcabál

a Retro Feeling
zenekarral!

0:00 – Tűzijáték

KÖZBEN:
• légvár
• arcfestés
• csillámtetoválás
• henna
• party fajátékok 
• tekerős gokartok 
• pedálos - és Frédi – Béni járművek piciknek 

A szervezők a műsorváltozás jogát fenntartják!
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
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„V. DÁVODI ARANYFAKANÁL FŐZŐVERSENY”

A Dávodi Napok rendezvénysorozat keretein belül 2019. augusztus 3-án 
pörköltfőző versenyt hirdetünk. (A versenyt ebben az évben is megfelelő 
számú csapat jelentkezése esetén tudjuk megrendezni, min. 6-8 csapat.

Várjuk helyi családok, baráti társaságok, civil szervezetek, egyesületek ne-
vezését 4-6 fős csapatokkal a Polgármesteri Hivatalban legkésőbb július 
30-ig!

Az önkormányzat az alábbiakat biztosítja a résztvevőknek:
• sertés hús - 3kg/csapat
• asztal, pad
• tűzifa

- A főzésre 3 óra áll rendelkezésre.
- A csapatok egyedi megjelenését is értékeljük (különdíj).
- Az eredményhirdetés és a díjak átadása 13.00 órakor kezdődik.

Jelentkezési lap
V. Dávodi Aranyfakanál Főzőverseny

2019. augusztus 3.

CSAPAT NEVE:........................................................................................................

CSAPAT KÉPVISELŐJE:.........................................................................................
TOVÁBBI TAGOK:        ..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

ELÉRHETŐSÉG

Telefon:.................................................................................................

E-mail:.................................................................................................

A főzéshez igényel tűzifát?           Igen   Nem

Indul a különdíjért?                      Igen   Nem

Milyen bort szeretne?                   fehér              vörös                 rozé

Ha kettő, vagy több csapat egybe főzi a kapott húst, kizárásra kerülnek!

A VERSENYKIÍRÁS FELTÉTELEIT MEGISMERTÜK, AZOKAT TUDOMÁSUL VETTÜK ÉS ELFOGADJUK.

Kelt: Dávod, 2019. 

Jelentkező aláírása
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INZÁGI, A CSINOS BLOGGERLÁNY, AKIT GERA ÉS A MANCHESTER UNITED HOZ TŰZBE

Az egyik legnépszerűbb fociblogger egy ifjú, csi-
nos hölgy, László Ági, akivel a labdarúgás iránti 
rajongásról, a nagy kedvencekről, világ- és Euró-
pa-bajnokságról, Gera Zoltán nagyszerű góljáról, a 
budapesti női Bajnokok Ligája-döntő élményeiről, 
egy elcserélt mezről és az így kapott becenévről be-
szélgettünk.

– Hogyan lesz a fiatal, vidéki lányból a főváros 
egyik ismert focibloggere?
– Gyerekként a mi leszel, ha nagy leszel kérdés-
re sokáig az volt a válaszom, hogy sportújságíró 
vagy focista. A lényeg az volt, hogy köze legyen 
a futballhoz. Tízévesen kis füzetbe ragasztottam 
a labdarúgók képeit, írtam az eredményeket, 
majd a Focivilág című újságban adtam fel hir-
detést, amely nyomán Fradi- és Juventus-druk-
kerekkel leveleztem. Csak az számított, hogy 
írhassak és beszélgethessek a sportágról. Végül 
másfelé sodort az élet, mígnem nyolc évvel ez-
előtt a párom meglepett azzal, hogy létrehozott 
egy blogfelületet, és azt mondta, váltsam valóra 
az álmaimat.

– A labdarúgás iránti rajongáshoz volt családi 
indíttatása?
– Édesapámnak köszönhetem a focibolondsá-
gomat. Albert Flórián szülőfaluja, Hercegszántó 
szomszédságában, a Bács-Kiskun megyei Dá-
vodon nőttem fel, ahol a kilencvenes években 
még virágzott a futball. Az első világverseny, 
amit édesapámmal néztem, az 1994-es, Egye-
sült Államokban rendezett világbajnokság volt. 
Tízévesen már az is izgalmas volt, hogy fenn 
maradhattam a késő éjszakai, hajnali meccsekre. 
Másnap kis füzetbe Roberto Baggio és többiek 
képét ragasztgattam és jegyzeteltem az eredmé-
nyeket. Talán ez volt a blogom előfutára. Nem 
gondoltam volna akkoriban, hogy néhány évvel 
később ennyien követik majd az oldalamat, és 
remek közösség jön össze. Azt meg főleg nem, 
hogy tévébe hívnak, podcasteken szólalok meg, 
és újságokban látom viszont a gondolataimat. 
Amikor pedig elindult a blog Facebook-oldala, 
érezhetően megnőtt a követők száma, és még in-
teraktívabbá vált a közösség.

– Valami különleges hatás kellett ahhoz, hogy fut-
ballmániássá váljon…
– Valójában mindig is úgy éreztem, hogy a foci 
és én összetartozunk. Tizennégy évesen, immár 
az 1998-as világbajnokság ideje alatt rendsze-
resen fociztam a falubeli fiúkkal. Akkoriban 
rendeltem meg Alessandro Del Piero mezét, de 
tévedésből Filippo Inzaghiét küldték... Először 
bánkódtam, de a fiúk elkezdtek InzÁginak hív-
ni, s ez nagyon megtetszett! Az is hatalmas él-
mény volt, amikor apukámmal és a barátainkkal 
a kis vidéki faluból elutaztunk a nagy Budapest-
re a régi Üllői úti stadionba, a Fradi-meccsekre. 
Ők sohasem kérdezték, ez a lány mit keres itt, 
látták, hogy imádom a falu csapatát, meg a Fe-
rencvárost, és csak ez számított.

– Hogy néz ki egy fociblogger átlagos napja?
– Már a reggelt szeretem szórakoztató poszttal 
indítani, és munkába menet is kihasználom az 
időt: focival kapcsolatos könyveket, cikkeket ol-
vasok. Napközben a munkámra koncentrálok, a 
blog-vezetés ugyanis csak hobbi, de ettől kerek 
az életem. Ha elkezdődik a szezon, hétvégenként 
„orrvérzésig” futballközvetítést nézek a televízi-
óban. Hét közben pedig a Bajnokok Ligája és az 
Európa-liga meccseit. Rendszeresen követem 
a női labdarúgás nagy nemzetközi eseményeit, 
húsz évvel ezelőtt láttam az első női meccset, 
utána a legjobb amerikai játékos, Mia Hamm 
posztere kint volt a szobám falán. Régen én is 
játszottam az iskolai női csapatban, sőt az egyik 
tornán megválasztottak a legtechnikásabb já-
tékosnak. Az egyik barátságos serdülőmeccsen 
pedig az edző berakott a fiúcsapatba.

– Milyen különbséget látsz a női és a férfiszakág 
között?
– A női és a férfimeccsek között a legnagyobb 
különbség a tempó, és az, hogy a nők kevesebb 
gondot fordítanak a védekezésre – viszont az ő já-
tékuk őszintébb, mint a férfiaké. Sokkal kevesebb 
a fetrengés, a színészkedés. Zömében a televízi-
óban követem a női meccseket, de a budapesti 
női Bajnokok Ligája-döntőt nem hagyhattam ki. 
Mindenképpen szerettem volna a helyszínen néz-
ni, ha már abban a szerencsés helyzetben voltunk, 
hogy Budapesten rendezték. Fantasztikus volt a 
hangulat, és a mérkőzés is nagyon tetszett! Örü-
lök, hogy a női foci népszerűsége fokozatosan 
nő, mert megvan a maga szépsége, de azt például 
nem tartom szerencsésnek, hogy folyamatosan 
összehasonlítják a férfiak játékával.

– Egy vérbeli bloggernek mindig mindenről meg-
van a maga véleménye, emellett azért lehet ked-
venc csapata és játékosa is?
– Sohasem titkoltam, hogy az angol Manchester 
United a kedvenc klubom, ennek ellenére nem 

tartom magam részrehajlónak, és a blog követői 
is többször írták, hogy ezt szeretik bennem. A 
magyar játékosok közül Gera Zoltán a kedven-
cem, aki olyan varázslatot művelt a labdával, 
amihez hasonlót egyetlen honfitársunktól sem 
láttam. Nem véletlen, hogy ő az egyetlen magyar 
mezőnyjátékos, aki megállta a helyét a Premier 
League-ben. Gólt szerzett a Manchester United, 
a Liverpool, a Chelsea, a Tottenham és a Man-
chester City ellen is, kulcs szerepe volt abban, 
hogy a Fulham az Európa-liga döntőjéig mene-
telt. Fantasztikus élmény volt a helyszínen látni a 
2016-os Európa-bajnokságon a portugálok elle-
ni gólját. A külföldiek közül nagyon sok kedven-
cem volt, de a két legnagyobb talán Alessandro 
Del Piero és David Beckham. Nem szeretnék fe-
lülni a „régen minden jobb volt” vonatra, de az 
az igazság, hogy korábban sokkal jobban tudtam 
kötődni egy-egy játékoshoz, mint most. A „régi” 
játékos mai megtestesítője Andrés Iniesta vagy 
Juan Mata, de Kylian Mbappé játékát is élmény 
nézni, mert istenadta tehetség.

– Ha a következő idényben lehetőség adódna 
arra, hogy személyesen átélt élményekről készül-
jenek blogbejegyzések, milyen összecsapásokról 
írna legszívesebben?
– Örömmel néznék Dortmund-mérkőzést a 
Sárga Falból. De jöhet a Celtic–Rangers a Celtic 
Parkban, a sevillai derbi, a Sevilla–Betis, az el 
Clásico Barcelonában vagy Madridban, a Li-
verpool–Manchester United az Anfielden. És 
hogy ne feledjem: tetszene a Crystal Palace–
Sheffield United bajnoki is a fantasztikus han-
gulatú Selhurst Parkban vagy egy Serie C-meccs 
a csodás Siena városában – a választék kifogy-
hatatlan, mert a futball egyszerűen imádnivaló 
szórakozás. 

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Hosszabbítás 2019. július 
6-i lapszámában jelent meg.)

KISLÁNY, NAGY FOCI 
Nyolc esztendeje, 2011-ben indult a Kislány, 
nagy foci (https://kislanynagyfoci.blog.hu/) nevű 
blogoldal, amellyel László Ági eredeti célja az 
volt, hogy a foci iránti rajongását, gondolata-
it másokkal is megossza, és olyan közösséget 
hozzon létre, amelynek keretein belül kulturált 
beszélgetéseket lehet folytatni. A blogger renge-
teg pozitív visszajelzést és elszomorító kritikát 
is kap, de az írások népszerűsége tagadhatatlan. 
A rendszeres televíziós szerepléseknek köszön-
hetően már az utcán is megismerik László Ágit, 
legutóbb a Mezvásár nevű rendezvényen szólí-
tottak meg, miközben lelkesen nézegette a me-
zeket: „Te vagy a Kislány, nagy foci?” 

forrás: http://www.nemzetisport.hu/minden_mas_foci/inzagi-a-csinos-
bloggerlany-akit-gera-es-a-manchester-united-hoz-tuzbe-2709887
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TISZTELT DÁVODI LAKOSOK!

Az idén tizedik alkalommal rendeztük meg a Bog-
rácsfesztivált a Ferenc-csatorna partján. Szeretnék 
köszönetet mondani mindenkinek, aki támogat-
ta rendezvényünket, akár anyagilag, akár kétkezi 
munkával (pl. zöldségpucolás) járultak hozzá ren-
dezvényünk sikeréhez. Köszönet a sok színvonalas 
színpadi produkcióért, amivel az előadók emelték a 

rendezvény színvonalát, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak a színvo-
nalas kutyás bemutatóért. Külön köszönet mindazoknak, akik asztalt foglaltak 
– hiszen ezzel is támogatták rendezvényünket – és megtiszteltek minket nagy 
létszámú részvételükkel. Örömmel tölt el, hogy továbbra is nagy érdeklődés 
övezi rendezvényünket, találkozunk jövőre is, 2020. június 27-én! 

Keresztes Tamás Gábor
a Dávodi Polgárőr Egyesület elnöke

TÁMOGATÓINK:
Augusztus 20 Mg. Zrt. • Dávod Község Önkormányzata és 
Képviselőtesülete • Nagybaracska Község Önkormányzata • Sümegi 
Zoltán • Dr. Majer József • Dr. Ádám András • Dr. Varga Istvánné 
• Facskó Mátyás (Becsei Kft.) • Fortuna Hotel és Dávod Strandfürdő 
tulajdonosai • Anhur Temetkezési Vállalat • Szántosi Tibor • Horváth 
Árpád • Klenovits János • Hiezl János • Hiezl Tamás • Zeller Zoltán • 
Kontra János • Bezdáni Tóth Paprika • Mezőfi Gábor (borász) • Julcsi 
ABC (Tom Market) • Malacka ABC • Horváth Roland (Ponty-lak) 
• Galló János (Szigeti Csárda) • Gúnya György • Gúnya Gábor 
• Juhász Lajos • László Krisztián • Gora László • bajai, bátmonostori, 
nagybaracskai, csátaljai, hercegszántói Polgárőr Egyesületek • Herceg-
szántói Határrendészeti Kirendeltség • Bajai Rendőrkaptányság • Baja 
Város Tűzoltósága • dávodi Polgárőr Egyesület

MIGRÁCIÓ

Ahogy láthatják, újra megjelentek településünkön az „ezüst színű autók” 
(Készenléti Rendőrség), hiszen a hercegszántói bázist visszafoglalták a 
honvédek. Ez azt jelenti, hogy a tőlünk néhány kilométerre lévő szerb-
magyar határszakaszon a migráció nem szűnt meg, inkább erősödött. 
A hercegszántói határrendészek továbbra is kérik az Önök segítségét a be-
vándorlás megfékezése érdekében.

Elérhetőségük (éjjel-nappal hívható): +36 30 466 1023

Köszönettel:
Keresztes Tamás Gábor

a Dávodi Polgárőr Egyesület elnöke

KÓBOR KUTYÁK AZ UTCÁKON

Ahogy már korábban is, most is sze-
retném felhívni a figyelmüket egy 
falunkat érintő problémára. Az utcá-
kon továbbra is sok a kóbor a kutya. 
A négylábúak nagy részének úgy 
gondolom, van egy felelős gazdája. 

Kérem, a károkozások és a szabályosan (pórázon) kutyát sétáltatók zavarásá-
nak elkerülése érdekében vigyázzanak jobban az ebeikre, mivel befogásuk az 
önkormányzat pénztárcáját is terheli. Továbbá a nagy melegre való tekintettel 
fordítsunk különös gondot házőrzőink friss vízzel való ellátására, adjunk ne-
kik lehetőséget behúzódni a tűző napról.

Keresztes Tamás Gábor
a Dávodi Polgárőr Egyesület elnöke

TÉRSÉGÜNK (NEM) FEJLŐDÉSE

Úgy gondolom, hogy sok dolog okozza ennek a térségnek a fejletlenségét. 
Azonban kettő dolgot emelnék ki: Bátmonostort elhagyva az országnak 
ez a része közúton lassan megközelíthetetlenné válik. A másik, hogy a 
hozzánk legközelebb eső város, Baja nem túl gazdag munkahely-kínála-
ta. Merem ezt azért leírni, mivel munkám során sokat járom az országot, 
és látom azt, hogy azon területeken, ahol a városokban több az elérhető 
munkahely, ott a környező települések is fejlettebek. Bízok abban, hogy 
a politikusaink is tisztában vannak evvel a problémával (hiszen ez nem 
egyedi eset), és keresik a megoldást. 

Keresztes Tamás Gábor
a Dávodi Polgárőr Egyesület elnöke

VÍZI KÖZLEKEDÉS

Településünket nagyon sok víz veszi körül, ami elsősorban pozitív: vonzza a 
turistákat, lehetőséget ad a lakosságnak sportolni, kikapcsolódni, felfrissülni. 
Mindennek ellenére arra kérném Önöket, hogy tartsák be a vízi közlekedés 
szabályait, így elkerülhetők a vízi balesetek, tragédiák.

Nyári időszakban a vízparton, vízen, otthoni medencénél fokozottan 
ügyeljünk családtagjainkra, gyermekeinket ne hagyjuk felügyelet nélkül!

Keresztes Tamás Gábor
a Dávodi Polgárőr Egyesület elnöke
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Tudd, hogy az internet mit tud rólad!

Forrás: O
RFK

 BM
O

10+1 tipp
1. Ne verjék nagy dobra ha elutaznak! Nyaralási képeket a hazaérkezést 

követően, utólag osszanak meg a közösségi oldalakon!
2. Tartsanak rendet a portájukon, hogy ne tűnjön lakatlannak 

az ingatlan! A rendetlenség bevonzhatja a betörőt!
3. Helyezzenek el mozgás-érzékelős reflektorokat a kapunál, a kertben!
4. Szereltessenek be riasztót vagy távfelügyeletre 

bekötöttriasztórendszert!
5. Akkor is kapcsolják be a védelmi rendszert, ha csak rövid időre 

mennek el otthonról! 
6. Lássák el a lakást mechanikai védelemmel is és mindig zárják 

a nyílászárókat!

7. Az emeleti ablakoknál ügyeljenek a fákra, teraszokra, 
melyekről bárki bemászhat a lakásba.

8. Soha ne hagyják a kulcsot a lábtörlő alatt!
9. Távollétük idején működtessenek időzített kapcsolós fényforrást, 

hogy úgy tűnjön, otthon vannak!
10. Amíg távol vannak otthonról kérjék a szomszédok segítségét 

(postaláda-ürítés, szemétszállítás, fűnyírás, odafigyelés)! 
Ne tűnjön elhagyottnak az ingatlan!

+1.   Amennyiben mégis megtörténik a baj, haladéktalanul értesítsék a  
          112-es általános segélyhívón a rendőrséget! 

a nyári betörések elkerülésére
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MOBILESZKÖZÖKÖN
FUTÓ ZSAROLÓVÍRUSOK

ÖSSZES
SZEMÉLYES
FÁJLJÁNAK
BÚCSÚT
INTHET
A zsarolóprogramok csak bizonyos összeg megfizetése ellenében teszik ismét elérhetővé a 
telefonját és a „túszul ejtett” adatokat. Ezek a rosszindulatú programok rendszerint zárolják 
a készülék kijelzőjét, vagy megakadályozzák, hogy a felhasználók hozzáférjenek a fájlokhoz 
vagy használhassák a készülék funkcióit.

Fertőzött webhelyek meglátogatásával.

A hivatalos alkalmazások utánzatainak letöltésével.

Adathalász e-mail üzenetekben lévő rosszindulatú 
hivatkozásra kattintással, vagy ilyen üzenetben érkező 
melléklet megnyitásával.

HOGYAN TERJED?

Előfordulhat, hogy teljesen a gyári alaphelyzetbe kell 
visszaállítani a készüléket, ami az összes adat elvesztésével 
is járhat.

A támadó teljes hozzáférést szerezhet a készülékhez, 
és az azon tárolt adatokat másokkal is megoszthatja.

MILYEN KOCKÁZATOKKAL KELL SZÁMOLNI?

ÖN MIT TEHET?

Készítsen gyakran biztonsági mentést adatairól, és tartsa 
alkalmazásait, illetve az operációs rendszert naprakészen.

Lehetőleg ne vásároljon nem megbízható 
alkalmazásboltokból.

Amennyiben módja van rá, telepítsen a készülékre 
biztonsági alkalmazást, amely értesíti, ha az eszközt 
támadás éri.

Legyen óvatos az olyan e-mail üzenetekkel és 
weboldalakkal, amelyek gyanúsak, vagy túl jól hangzanak 
ahhoz, hogy igazak legyenek.

Válogassa meg jól, hogy kinek ad az eszközön 
rendszergazdai jogosultságot.

Ne fizessen váltságdíjat. A kifizetett pénzzel a bűnözőket 
segíti, és ösztönzést ad nekik, hogy tovább folytassák az 
illegális tevékenységüket.
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ZÓRITY MÁTYÁS
ÉS A DÁVODI KÉZILABDÁZÁS

FÉL ÉVSZADA

A dávodi kézilabdázás történetének legmeghatározóbb alakja 
Zórity Mátyás, aki fél évszázadon keresztül tanította a sportág 

alapjaira a helybéli fiatalokat. Edzőként az egykori úttörő-
olimpia országos döntőjébe vezette az iskola fiúcsapatát, majd 

a Nemzeti Bajnokság II. osztályába jutott a község férficsa-
patával. A 80 éves mestert – Dávod SC örökös tagját – bajai 
otthonában kerestük fel , ahol felidézte életének fontosabb 
állomásait, a dávodi kézilabdázás kezdetét és aranykorát.

– Vaskúti bunyevác családból származom. A bajai 
tanítóképző elvégzése után, 1957-ben Kunadacson 
kezdtem a pedagógusi pályámat. A tanyavilágban 
két évig tanítottam összevont osztályokban. 1959-
ben vonultam be katonának, ejtőernyős-felderítő 
kiképzést kaptam Zalaegerszegen.

A két év leteltével már nagyon vártuk a lesze-
relést, de a berlini fal építése miatt, sajnos, csak 
három hónappal később, 1962. januárjában ad-
hattuk le a mundért. Időközben kérvényeztem 
az áthelyezésemet a Bajai járásba, így kerültem 
Dávodra, ahol fél évet töltöttem az alsó tago-
zatban. A faluban akkoriban 3 ezren éltek és az 
emeletes iskolába 400 gyerek járt. Nagy váltás 
volt ez a kunadacsi évek után.

Hogyan került a kézilabda közelébe?
- A sport mindig meghatározó volt az életem-
ben. Anno a falusi dolgozók szpartakiádjain is 
rendszeresen indultam, és síkfutásban értem el 
jó eredményeket. Dávodon volt már kézilabdá-
zás 1959-től, de az addigi testnevelőt, Gazdag 
Jánost igazgatóvá nevezték ki. Tőle vettem át 
1962-ben az edzések vezetését és az iskolai ké-
zilabda oktatását, hiszen közben a biológia-test-
nevelés szakot is elvégeztem Szegeden. Sokáig 
játszottam is a helyi csapatban.

Milyen volt a dávodi kézilabdázás hőskora?
- Egészen mások voltak a körülmények a mai 
játékterekhez képest. Az iskola udvarán volt egy 
földes pályánk, ami annyira lejtett, hogy az egyik 

sarkában mindig megállt az esővíz. A pálya kö-
zepén egy aknatetőt is kerülgetni kellett, de a bal 
szélen a távolugró gödör is belógott a hatoson 
belülre. A szélsőnk a homokba bevetődve is tu-
dott kapura lőni, ami abban az időben szokatlan 
technika volt.

Meddig tartott ez az időszak?
- 1965-ben a helyi téeszek segítségével sikerült 
a szárkúpok helyén egy salakos pályát építeni. 
A salakot vonattal hozták Tatabányáról, ami 16 
óra 10 perckor érkezett meg. Hogy ne kelljen 
kötbért fizetni, a játékosok, szurkolók, szülők és 
a pótkocsivontatók már ott voltak. Nagy össze-
fogással gyorsan kilapátolták, és így a 19 órás – 
visszafelé jövő – vonatra rá is tudták kapcsolni az 
üres vagont. Mindenki örült, hogy lesz egy jobb 
pályánk. A játéktér elkészült, de nem voltak öl-
tözőink, így aztán az iskolában kellett átöltözni a 
csapatoknak, ami 5 perces sétát jelentett a pályá-
ig. Akkoriban a vidéki meccseinkre volt amikor 
lovaskocsival, teherautó platóján vagy éppen egy 
traktor vontatta pótkocsin, szalmabálákon ülve 
utaztunk. Habár a község vezetése és a téeszek 
jóvoltából különösebb anyagi gondjaink nem 
voltak, de azért mások voltak a körülmények. 
Ha volt egy jó labdánk, azt nagy becsben tartot-
tuk, de az is fejlődés volt, amikor két játékosra 
jutott egy labda. Végül 1971-ben két öltöző épült 
az úgynevezett „kispálya” mellé. Az újabb nagy 
lépésre húsz évet kellett várni, amikor elkészült 
a bitumenes pálya az iskolaudvar mellett, ahol 
már voltak fedett kispadok is.

Mik voltak a dávodi kézilabda legemlékezetesebb 
eredményei?
A fiúcsapatunk 1984-ben bejutott az úttörő-
olimpia országos döntőjébe. A körzeti és járási 
bajnokságban Nagybaracska, Hercegszántó, 
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Vaskút, Gara, Baja csapatát megelőzve jutottunk 
a megyeire, ahol Kiskunhalast és Lajosmizsét 
legyőzve bejutottunk az országos elődöntőbe. 
Ezt a versenyt Lajosmizsén rendezték. Itt öt 
megye bajnokai mérkőztek az országos dön-
tőbe jutásért. A mindent eldöntő mérkőzésen 
Boglár-Lelle csapata a félidőben 8 góllal vezetett 
ellenünk. Ezt látva már előre megírták az okle-
veleket. A második félidőben azonban fordítani 
tudtunk és 2 góllal győztünk. Dávod mehetett az 
országos döntőre Zánkára! Így aztán újra kellett 
írni az okleveleket is.

A felnőtteknél is volt egy nagyon sikeres időszak...
Csupa helyi kötődésű fiatalra, zömében az 1984-
es sikercsapatra építettünk. 1992-ben bronzér-
mesek lettünk a megyében, 2 év múlva pedig mi 
lettünk a bajnokok. Három emlékezetes idényt 
töltöttünk az NB II-ben, ahol olyan nevesebb 
ellenfeleink voltak, mint Gyömrő, Hargita KC, 
Dabas, Alap, Simontornya, Kiskunhalas vagy 
éppen a Kecskemét. 1997-ben két meghatá-
rozó játékosuk, a Frányó tertvérek eligazoltak 
tőlünk, amit már nem bírtunk el. Az utolsó 
fordulóban legyőztük a Halast, de ahhoz, hogy 
bennmaradjunk, a TFSE-nek meg kellett volna 
vernie a Simontornyát. Nem így történt: nyert 
Simonytornya, így kiestünk.

Kik voltak a korszak legjobb dávodi játékosai? 
A bal átlövő Németh Attila az NB I-ben is bi-
zonyította, hogy innen indulva is el lehet érni 
magasabb szintre. Attila volt első osztályú gól-
király és tíz alkalommal szerepelt a magyar vá-
logatottban is. Jelenleg edzősködik Szigetváron. 
A Frányó testvérek Pécsett játszottak az NB I-ben, 

Szántosi Tibor pedig az NB I/B-ben mutatkozott 
be. Janovics László a megyei bajnokságban még 
kézilabdázott, végül első osztályú kosárlabdázó 
lett Pécsen. Örömmel tölt el, hogy tanítványaim 
közül nyolcan lettek testnevelő tanárok.

Ötven évet töltött a kézilabdázásban, miközben 
2001-ig tanított az iskolában is. Hogy bírta?
A feleségem támogatása nélkül nem ment vol-
na. Ő biztosította a biztos családi hátteret, mi-
közben én a bajnoki idényben minden második 
hétvégén elutaztam a csapattal. Nélküle bizto-
san nem sikerült volna ennyi munkát vállalni 

és ilyen eredményeket elérni, A sport mindig 
meghatározó része volt az életemnek. Unoká-
im összeszámolták, összesen 119 érmet szerez-
tem egyénileg és a csapataimmal az évek során. 
A kézilabdától sem váltam meg, figyelemmel 
kísérem Baja, Bácsalmás, Csávoly eredményeit, 
mert itt volt tanítványaim is játszanak. Dávodon 
most nincs csapat, amit nagyon sajnálok, és ag-
gódom a "szabadfogású birkózóelemekkel" tűz-
delt modern kézilabda jövője miatt is, mert ez a 
játék már egészen más, mint régebben volt.

Hatvanhárom lépcsőfok,
néha naponta háromszor is
Zórity Mátyás 1965-ben fogadott örök hűséget a dávodi iskolában tanító Petike Katalinnal. Házasságukból egy lányuk és egy 
fiúk született. Fiúk – aki tagja volt az 1984-es úttörő-olimpia országos döntőbe jutott csapatnak és az NB II-es együttesnek – is 
testnevelő lett. A gyermekek négy unokával örvendeztették meg a szüleiket.

Matyi bácsi januárban töltötte be a 80. életévét és 'hál Istennek kitűnő egészségnek örvend. Mint mesélte: a napi edzésadagját a 
lépcsőház is biztosítja, hiszen a 3. emeletig pontosan 63 lépcsőfok található, amit néha naponta háromszor is megtesz.

Jó egészséget kívánunk!

Írta: Tapodi Kálmán

Forrás:
Hírös Kézilabda - Históriák A Kecskeméti médiacentrum

helytörténeti magazinjának különszáma 2019. 1.szám 18.-19. oldal
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RECEPTEK

Baconnal és sajttal töltött lángos

Hozzávalók (4 darabhoz)
A tésztához
• 300 ml víz
• 1 tk cukor
• 25 g élesztő
• 500 g liszt
• 1 tk só
• 2 ek olaj

A töltelékhez
• 300 g bacon
• 300 g reszelt trappista sajt
• olaj a sütéshez

A tálaláshoz
• 300 ml tejföl
• 2 gerezd fokhagyma
• só, bors

A lángos az a kaja, amit minden évszakban, minden étkezésként szívesen 
fogyaszt az ember. Ez most egy pirított baconnel és sajttal töltött verzió, 
ami baromi finom lett, de készülj fel, hogy ezután egy darabig semmit 
nem fogsz enni, mert annyira laktató! :D
Kipróbáltam, jóóó lett!
A vízben elkeverjük a cukrot, belemorzsoljuk az élesztőt. A lisztet össze-
keverjük a sóval, majd hozzáadjuk az élesztős vizet és az olajat. 10 perc da-
gasztás után, 40-60 percig pihentetjük, hogy a duplájára keljen a tészta. A 
bacont felszeleteljük és lepirítjuk, majd a megkelt tésztát 4 részre osztjuk, 
gömb alakúra formázzuk, és sodrófával nagyjából 1 centi vastag köröket 
formázunk belőlük.
Az egyik felére halmozzuk a bacont, majd a reszelt sajtot, és félbehajtjuk, 
majd alaposan összenyomkodjuk a szélét, nehogy a töltelék kifolyjon. Kb. 
180 fokos bő olajban, szép aranybarnára sütjük a lángosokat, nagyjából 
5-8 perc alatt.
A zúzott fokhagymát a tejföllel, sóval és borssal összekeverjük, és márto-
gatósként a lángos mellé kínáljuk.

forrás: https://streetkitchen.hu/junk/baconnel-es-sajttal-toltott-langos/

Pizza a grillen?

Naná ;)
„A tészta könnyű lesz, levegős, kívül pedig ropogós...huhhh...próbáld ki, 
nagyon finom. Kb 5-7 perc alatt elkészül, vagyis nincs ideje kiszáradni. 
Nem állítom, hogy olyan, mintha kemencében sütötted volna, de a sütő-
ben készültet simán kenterbe veri.
Én ebből a mennyiségből két, 32-35cm átmérőjű pizzát szoktam készíteni, 
a szósz pedig kb négy pizzára elég.”

Hozzávalók
• 500 liszt (ha van, akkor a 00-ás pizzalisztet válaszd)
• 350ml víz
• 1 csomag szárított élesztő
• 3-4 evőkanál olívaolaj (tudod, egy löttyintés ;))
+ 2 ek, hogy körbekend a tésztát amíg kel
• 1,5 tk só

A szószhoz
• 1 kis fej hagyma
• 1 gerezd fokhagyma
• 1 doboz hámozott paradicsom
• 3 evőkanál sűrített paradicsom
• 1 csapott ek cukor
• só, bors
• 1 tk oregánó
• 1 ek olívaolaj

Végül a sütéshez
• olívaolaj

A tetejére
mozzarella, paradicsom,
bazsalikom, stb...

A tésztához keverd el a hozzávalókat, és dagassz belőle sima, rugalmas tész-
tát. Én mindent beleszórok a karos robotgépbe, és előbb alacsony, majd ma-
gas fokozaton kb 5 percig dagasztom. Gömbölyítsd ki, kend be olívaolajjal, 
takard le fóliával, és keleszd 1-1,5 órát, amíg a duplájára nem nő.
A szószhoz vágd apróra a hagymát és a fokhagymát, dinszteld meg, add 
hozzá a többi hozzávalót, kicsit rotyogtasd, majd turmixold le.
A grillt melegítsd elő 220 fokra. A tésztát oszd két részre, és enyhén lisztezett 
felületen, a kezeddel addig simogasd, húzd, vagy ha nagyon pro vagy, picit 
pörgesd, még 32-35 cm átmérőjű lapot nem kapsz. Egy ecsettel kend meg 
vékonyan mindkét felét olívaolajjal, és mehet is a grillre. Takard le, és süsd 
kb 4 percet. Majd fordítsd meg, adj neki letakarva 2 percet, majd kanalazz rá 
pizzaszószt, tedd rá a mozzarellát, és a paradicsomszeleteket is. Végül szórd 
meg bazsalikomlevelekkel, és ismét tedd rá a búrát. Süsd további 1 percet, és 
már kész is vagy. Csúsztasd át egy tálcára, és tálald :)

forrás: https://szotyimuvek.blog.hu/2019/04/07/pizza_a_grillen_369


