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XXXIV. ÉVFOLYAM, 2019. DECEMBER
SZENT KARÁCSONY HAVA

DÁVODI ÉLET
DÁVOD község ÖNKORMÁNYZATÁNAK lapja

Közeledik a karácsony,
a szeretet ünnepe.

A ránk váró szebb napokat,
mivel tölthetnénk tele?
Mi lehetne az ajándék,
ami szép is, és komoly?

Legyen idén a jó szándék,
és arcunkon szép mosoly!
Nem kerül egy filléredbe,

mégis szívből melegít,
enyhíti a fagyott lelkek,

rideggé vált teleit.

Add hát szívvel, szeretettel
mindenkinek mosolyod,

s fénybe borul a világunk,
ha minden szív mosolyog!
Ajándékozd mosolyodat,

legyen ez egy égi jel,
amitől a szív felderül,

s arcunk ünneplőt visel!
Mosolyoddal hadd terjedjen

másra is a szeretet!
Hadd kívánjak szeretettel
mosoly-gazdag ünnepet!

Aranyosi Ervin:
Mosoly legyen az ajándék!
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Dávod Önkormányzat, Bátmonostor Községi Önkormányzat, Csátalja 
Község Önkormányzata, Dunafalva Községi Önkormányzat, Szeremle 
Községi Önkormányzat, Vaskút Nagyközségi Önkormányzat konzorciu-
mot alkotva az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési 
előirányzatból vissza nem térítendő támogatást nyert a helyi identitás és 
kohézió erősítését szolgáló programok megvalósítására.

A vissza nem térítendő támogatás összege: 44, 33 MILLIÓ FORINT 
A szerződött támogatási összeg: 44 326 087,00  Ft 
A támogatás mértéke: 100% 
A projekt kezdete: 2018. szeptember 1. 
A projekt tervezett befejezése: 2022. június 1. 

A Projekt összköltsége 44 326 087 Ft,
mely összeg az alábbiak szerint oszlik meg a települések között: 
Dávod Önkormányzat: 31 563 742 Ft 
Bátmonostor Községi Önkormányzat: 1 957 508 Ft 
Csátalja Község Önkormányzata: 2 367 951 Ft 
Dunafalva Községi Önkormányzat: 1 184 823 Ft 
Szeremle Községi Önkormányzat: 1 834 523 Ft 
Vaskút Nagyközségi Önkormányzat: 5 417 540 Ft 

A projekt célja, hogy a konzorciumban lévő településeken olyan önszerve-
ződő közösségek alakuljanak ki, amelyek a későbbiek során finanszírozási 
források nélkül képesek önállóan is fennmaradni, erősödjön a helyi iden-
titás és a társadalmi kohézió. 

A helyi identitás erősítésében, a helyi adottságok feltárásában és gondozá-
sában aktív szerepet játszó nonprofit szervezetek, helyi önkéntesek, helyi 
lakosok kezdeményezéseit, fejlesztéseit, fenntarthatóságot célzó, dinami-
záló eszközökkel kell támogatni, amelyre a jelen projekt megvalósítása 
biztosít fejlesztési forrást. A közösségi munkamódból, a közös gondolko-
zás elindulásából, az új, személyes értékek feltárásából adódóan várhatóan 
erősödik a lakosok helyi identitása, növekszik és elmélyül a helyi lakosok-
kal való kapcsolati hálója.

,,HELYI IDENTITÁS ÉS KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE” 

A gazdasági aktivitás növeléséhez elengedhetetlen az egyének, közössé-
gek együttműködési készségének és hajlandóságának növelése, személy-
közi kapcsolatainak erősítése, ugyanis a társadalmi tőke a bizalom és 
együttműködés alapjain nő, ami a helyi gazdasági fejlődés és egyben az 
elvándorlás csökkenésének az alapja. A lakókörnyezethez, településhez, 
térséghez való kötődés, másként fogalmazva a területi identitás fontos te-
rületfejlesztési erőforrás.

A projekt keretében, a projekt teljes időtartamára 3 főt alkalmazunk, 1 fő 
szakmai vezetőt, 1 fő közösségfejlesztőt és 1 fő önkéntes közösségfejlesz-
tőt, továbbá a projekt megvalósulását elősegítő tárgyi eszközök kerülnek 
beszerzésre, melyek a projekt szakmai tevékenységeinek megvalósulását 
segítik elő. A pályázati forrás támogatást nyújt a szükséges képzésekre, 
melyek hozzájárulnak a projekt sikeres szakmai megvalósításához.  
A projekthez bárki csatlakozhat, mindenki véleménye számít. Célunk, 
hogy minél többen részt vegyünk a projekt megvalósításában, hiszen 
együtt könnyebb.

A települési honlapon elérhetőek a projekttel kapcsolatos további infor-
mációk, az eddigi eredmények és a csatlakozási lehetőség elérhetőségei. 
A célterület információs pontjain várják a kollégák az érdeklődőket, az 
információs pontokról is részletesen tájékozódhatnak a települések hon-
lapjain. 

KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT!

Hirtenberg János Sándor 
polgármester

Adventi
Gyertyagyújtás

2019. december 1. vasárnap 17:00
2019. december 8. vasárnap 17:00
2019. december 15. vasárnap 17:00
2019. december 22. szombat 18:00

Dávod Község Önkormányzata

sok szeretettel meghívja  Önt és kedves családját

a 2019. évi adventi gyertyagyújtásra, 

melynek időpontjai:

Helyszín: a Polgármesteri Hivatal előtti tér, 

rossz idő esetén a Művelődési Házban.

Mindenkit sok
szeretettel várunk!

TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00013

A PROJEKT KERETÉBEN MEGVALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉGEK DÁVODON

• közösségi interjúk készítése
• közösségi beszélgetések
• közösségi felmérés
• helyi részvételi fórumok
• belső közösségfejlesztő képzés résztvevőknek
• cselekvési terv és rendezvénynaptár elkészítése
• helyi erőforrások feltárása folyamat eredményeképpen tankatalógus 

készítése
• tanulókörök megszervezése, lebonyolítása
• helyismereti, helytörténeti dokumentumok gyűjtése, feltárása, kiad-

vánnyá szerkesztése
• helyi szellemi és kulturális örökség feltárása, kiadvánnyá szerkesztése
• helyi néphagyományok megismerését célzó tábor megszervezése a 

projekt időtartama alatt kétszer, 20-20 gyermek részére
• belföldi és külföldi tanulmányút megszervezése 
• közösségi eredmények bemutatása

• közösségi kiállítások megszervezése
• 120 órás időtartamú közösségfejlesztő képzés elvégzése 3, a projekt-

ben dolgozó munkatárs tekintetében
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DÁVODI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR

A Dávodi Települési Értéktár Bizottság Dávod Önkormányzat Képviselő-
testületének megbízásából 2016. február 17. napján alakult meg. 2019-ben 
a TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00013 kódszámú „ Helyi identitás és kohézió 
erősítése” pályázatnak köszönhetően a működés új lendületet kapott. 
A Bizottság összetétele: 
• Sirokné Varga Karolina a Bizottság elnöke
• Facskó Ádám a Bizottság alelnöke
• Varga István a Bizottság tagja

Célkitűzés:
• Az értéktár egy olyan jegyzék, 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.

Az alábbi kategóriákban, minden helyi lakosnak lehetősége van felterjesz-
téseket benyújtani, a helyi értéktár bizottságához.
Kategóriák:
• Agrár- és élelmiszergazdaság
• Egészség és életmód
• Épített környezet
• Ipari és műszaki megoldások
• Kulturális örökség
• Sport
• Természeti környezet
• Turizmus és vendéglátás

A kategóriákról részletes leírást talál a www.hungarikum.hu weboldalon.
Elérhetőségeink:
Települési Értéktár Bizottság: 6524 Dávod, Dózsa György u. 61
E-mail: pipacsos.karolin@gmail.com, f.adam@davod.hu,
ado.davod@t-online.hu

MIT NEVEZHETÜNK TELEPÜLÉSI SZINTŰ
ÉRTÉKNEK? 
Nem csak az országos ismertségű, a magyarság csúcsteljesítményeként de-
finiált hungarikumok számítanak „igazi” értéknek. 
Egy település közössége számára a saját, helyben megtalálható értékei 
fontosak igazán, ezek azok, melyeket már őseink is ismertek, a mostani 
lakosok számára is meghatározóak, és szeretnénk, ha unokáik is ismernék, 
mert a sajátjuknak vallják azt, büszkék rá, függetlenül attól, hogy a tele-
pülés határain túl élők talán sosem hallottak róla. Bármely érték, mely a 
helyiek számára jelentőséggel bír, bekerülhet a helyi települési értéktárba. 
Ilyen érték például a kollektív emlékezet is, mit, hogyan csináltak, milyen 
eszközöket használtak, milyen ételeket főztek. De helyi érték lehet egy 
védett madárfaj is, mely a településen vagy környezetében található. Te-
hát mindennek jelentősége lehet, ami jelenleg esetleg megbújva, de várja, 
hogy felfedezzék és azt a települési értéktárba javasolják.

KÉRJÜK ÖNÖKET, HA FELKELTETTÜK ÉRDEKLŐDÉSÜ-
KET A TÉMÁVAL KAPCSOLATBAN ÉS VAN JAVASLATUK 
AZ ÉRTÉKTÁRBA, FELTÉTLENÜL VEGYÉK FEL VELÜNK A 
KAPCSOLATOT!

KATEGÓRIZÁLT ÉRTÉKEINK
2019 ÉVBEN A KÖVETKEZŐ ÉRTÉKEKET VETTÜK BE A DÁVODI 
TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁRBA.
• MAGYAROK NAGYASSZONYA KATOLIKUS TEMPLOM

- kulturális örökség kategória
• JÉZUS SZÍVE KATOLIKUS TEMPLOM

- kulturális örökség kategória
• DÁVODI HOMBÁROK - épített örökség kategória
• FERENC-TÁPCSATORNA - természeti környezet kategória
• PÜSPÖKPUSZTAI PLATÁNFASOR

- természeti környezet kategória
• A KENDERGYÁR, MINT KÚLTÚRTÖRTÉNETI EMLÉK

- agrár és élelmiszergazdaság
• PIPACSOS PIHENŐHÁZ - turizmus vendéglátás kategóriája

A továbbiakban természetesen a települési értéktár bizottsága azon dolgo-
zik, hogy ez a kör bővüljön, de mindenképpen várjuk a segítséget!

PROGRAM AJÁNLÁS
Az ügy eredményesebb előrehaladásának megkönnyítése érdekében a kö-
vetkező év januárjától minden hónap utolsó szerdai napján 17 órai kezdet-
tel vetítéssel egybe kötött kerekasztal megbeszéléseket szervezünk. Min-
den alkalommal bemutatunk egy-egy már kategorizált értéket, továbbá új 
információkat várunk! A helyszínt minden hónapban pontosítjuk, plaká-
tokon, illetve a facebook közösségi oldalon jelezzük, elérhetővé tesszük!

Múltba néző 
Írta: Simon Pál (Dávod, 1924-2006)
Lila Kankalinok című életművéből

DÁVODRÓL
Néhány dolgot el kell még mondanom falumról, mielőtt feledésbe merül. 
Erről már más írásaimban is említést tettem, de itt bővebben szeretnék 
írni róla. 
Megírtam már, hogy falunk első temetője a jelenlegi templomdombon 

2018. 10. 01-jével Sirok Istvánné szakmai vezető és Lászlóné Kovács Ale-
xandra közösségfejlesztő alkalmazásával a konzorcium területén elkezdő-
dött a közösségfejlesztés folyamata.

A kapcsolatépítés első lépéseként közösségi interjúk kerültek lebonyolí-
tásra, feltárva a helyieket érintő/érdeklő ügyeket, melyek mentén zajlanak 
a folyamatok. Az összegzett eredmények alapján helyi lakosokkal közösen 
került összeállításra a teljes lakosságot érintő közösségi felmérés, melyet 
nyomtatott formában és online felületen is elérhetővé tettünk. A tevé-
kenységekkel párhuzamosan közösségi beszélgetéseket hirdettünk meg és 
rendeztünk, ahol az interjúk és a felmérés összesített eredményei kerül-
tek kiértékelésre. Ezek alapján és a pályázati elvárások mentén elkészült 
a konzorcium cselekvési terve, illetve a települések rendezvénynaptárai. 
A projekt időtartama alatt 8 alkalommal helyi részvételi fórum kerül meg-
rendezésre, melyre már 3 alkalommal sor került. Célja a projekt cselekvési 
tervének aktualizálása, helyieket érintő ügyek megbeszélése, igény szerint. 
Az időpontokat hirdetőfelületeken tesszük elérhetővé.

ELKÉSZÜLT A TANKATALÓGUS
A TANKATALÓGUS egy név és címjegyzék, melyben a helyi emberi 
erőforrások – tapasztalat, tehetségek, tudás és érdeklődés – tárulnak fel s 
jelennek meg önállóan. 
Összeállításában többen is részt vettünk, 34 helyi lakos járult hozzá, hogy 
adatait elérhetővé, nyilvánossá tegyük. 
A katalógus elérhető: Dávod Könyvtár, Információs és Közösségi Hely,
Dózsa György utca 66.
Célunk, hogy a kiadvány a jövőben gazdagodjon, ezért szívesen várjuk azok 
jelentkezését, akik tudásukat, tapasztalatukat szívesen megosztanák másokkal.

ELINDULT A HAGYOMÁNYŐRZŐ KÉZMŰVES KÖR

Jelentősebb programlehetőség a TANULÓKÖRÖK beindítása.  A tanuló-
kör olyan önszerveződő kiscsoport, ahol a résztvevők egyeztetett rendsze-
rességgel összejönnek. Az önképző körök munkája a tagok tapasztalatára 
épül, céljuk, hogy egymástól tanuljanak, együtt gondolkodjanak az általuk 
választott témakörben.

A korábbi felméréseket figyelembe 
véve a DÁVODI HAGYOMÁNY-
ŐRZŐ KÉZMŰVESKÖR elindítá-
sát tettük lehetővé, melyben felnőt-
tek és gyermekek is részt vehetnek. 
A hagyományőrző kör keretében 
indítottuk el a Dávodi Ízőrző Klu-
bot, melynek első foglalkozása nov-
ember 16-án volt megtartva.

Első témaként mézeskalácsot sütöt-
tünk Kossár Marika ötlete alapján, 
hiszen közeleg az adventi időszak, 
melyben a méz mindenki számá-
ra fontos jelentőséggel bír. A népi 
hitvilágban és a népszokásokban 
egészséget, boldogságot biztosító 
ételként szerepelt. A méz használata 
a 18. század első harmadáig csaknem kizárólagosnak volt mondható, a 
mézelő méh produktuma édesítőszerként, viaszként került alkalmazásra. 

TÁJÉKOZTATÓ A TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00013-AS PÁLYÁZAT KERETÉBEN

MEGVALÓSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEKRŐL

A magyarság a méhészettel még a honfoglalás előtt megismerkedett, a 
méhészkedés gyakorlata a Kárpát-medencében is folytatódott így termé-
szetesen Dávodon is jelen volt. A háztartásokban a 19. század végéig a 
méz egyetlen édesítőszernek számított. A méz felhasználása mesterséggé 
alakult, mely szoros kapcsolatot ápolt a kegyhelyekkel, szakrális tisztelet 
övezte a mézből készült tárgyakat, üzenetet hordoztak.
A foglakozások időpontjait hirdetőfelületeken tesszük közzé.

ELINDULT A DÁVOD LENCSEVÉGEN TANULÓKÖR
Elindult a fotózással kapcsolatos tanulókör. Az új ismeretek megszerzését cél-
zó foglalkozás keretében a projekt időtartama alatt Dávodot térképezzük fel. 
A Dávod Lencsevégen önképző kör rendszeres összejövetelek alkalmával 
kíván motivációt nyújtani azoknak a csatlakozóknak, akik szeretnek fény-
képezni, mobil fotózni és még többet megtudni a jól elkészített képekről, 
beállításokról.

Csatlakozz bártan ehhez a közösségi kezdeményezéshez, értékes 
szabadidőeltöltés lehet a mindennapjaidban. Jelentkezni lehet Dávod 
Önkormányzatnál, a könyvtárban és a közösségi oldalon is elérhetőek 
vagyunk, állunk rendelkezésre. A tanulókörök jó alkalmat biztosítanak a 
beszélgetésre, kikapcsolódásra, tanulásra. Célunk a helyi hagyományok, 
a helytörténet, a helyi szellemi és kulturális örökség feltárása, rendszerbe 
foglalása, a jövő nemzedéke számára elérhetővé tétele. Szívesen fogadunk 
ezekkel kapcsolatos információkat, tárgyi és szellemi emlékeket.
,,Minden nép annyit ér, amennyi értéket saját magából ki tud termelni.
S addig él, ameddig életét a saját erejével tudja táplálni.”

Márton Áron

PROGRAMLEHETŐSÉG
• 2019. november 30. 10:00-16:00
KÉZMŰVES VÁSÁR (Nyugdíjas klub szervezésével)
Helyszín: Művelődési ház, 6524 Dávod Dózsa Gy. u. 58.

• 2019. december 1. 15:oo-17:oo
ADVENTI KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS I. (Mézeskalács Díszítés)
Helyszín:  Pipacsos Pihenőház , 6524 Dávod, Dózsa Gy. u. 75.

• 2019. december 22. 
ADVENTI KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS II. (Kürtöskalács sütés)
Helyszín:  Pipacsos Pihenőház , 6524 Dávod, Dózsa Gy. u. 75.

A programokra jelentkezni előzetesen, adott hét péntekig lehet, az alábbi 
elérhetőségeken:
Dávod Önkormányzat, Sirok Istvánné Karolin Tel.: +3620/ 215-0050

• Karácsonyi Emlékszoba
A Pipacsos Pihenőház időszaki kiállítás keretében, helyi lakosokkal 
együttműködve karácsonyi emlékszobát rendez be. Az 1900-as évek ele-
jének karácsonyi hagyományait bemutató ,,tisztaszoba” betekintést nyújt 
az akkori dávodi emberek ünnepi szokásaiba. A berendezés a fellelhető 
emlékiratok, valamint helyi lakosok beszámolói alapján kerül kialakításra.
Megtekinthető az adventi időszakban, vasárnaponként 15:oo-17:oo között.
Mindent érdeklődőt várunk szeretettel! 

• Tervezett program 2020. február 15.
HAGYOMÁNYŐRZŐ FALUFARSANG
Helyszín: Művelődési ház, 6524 Dávod, Dózsa Gy. u. 58.

Magyarok nagyasszonya
katolikus templom

Pipacsos pihenőház

Ferenc-tápcsatorna Püspökpusztai platánfasor
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MNB BEVONJA A 2014 ELŐTT KIBOCSÁTOTT 
10.000 FORINTOS BANKJEGYEKET

volt, hosszú századokon át. Ez a temető templomunk megépülése után 
még pár évig temető volt, míg az ezernyolcszázas évek elején az új temető 
helyét ki nem jelölték. 
Így maradt meg az én gyermekkoromra is egy plébános vörösmárvány fej-
fája a már akkor az apácák által gyönyörűen rendezett, parkosított temp-
lomkertben. Ugyanis a húszas évektől a második világháború utáni nagy 
kommunista dúlásig, rombolásig gyönyörű, virágos volt a templomudva-
runk az apácák szorgalmából. 
S ez az említett vörösmárvány papi síremlék ott állt a kert délnyugati olda-
lán. Még a virágokra is emlékszem: gyönyörű, nagy levelű, bordó és piros 
kannarózsákkal volt körbe ültetve. De nem csak erről akarok írni, hanem a 
templomkert mögötti részről, amely ledőlt a kertek alá a sűrűre.
Ez a domboldal be volt kerítve, s az első világháborúig egyházi gondozás 
alatt állt, mint a közösségünk első temetőjének maradványa. 
Ebben még a harmincas évek elején is volt nyolc síremlék és jó pár kive-
hető, kidomborodó sírhalom a kert északi sarkában. A templom farával 
szemben állt egymás mellett két fehér, márvány fejfa jól kivehető latin írás-
sal, és közel hozzájuk állt egy kovácsoltvasból készült feszület. 
Ettől kissé távolabb, déli irányban volt hét erősen földbe süppedő sírem-

lék, egyik fehér márványból, a másik turbános kopjafaszerű török sírem-
lék volt vörösmárványból, s távolabba lejtőn állt egymás mellett három 
vörösmárványcsonk, körülbelül tizenöt centire álltak ki a földből. Ennek 
a veszendő sírkertnek néhány érdekes sírkövét a bajai múzeum kőtárában 
lehet megtalálni. 
Még a mi jó Bugyáki Lajos tanítónk szállította be őket a harmincas évek 
elején.
És hadd térjek vissza templomunk udvarának az apácák által gondozott és 
egész évben át virágzó csodálatos parkjára. Templomunk mindkét oldalán 
volt hét sor sudár díszakácfa, ezek az első világháborúban hősi halált halt 
katonáink emlékfái voltak.
Minden fa tövében akácfából készült kopjafa volt, és rajta bronzból ké-
szült emléktábla egy-egy katona nevével. Valami szívbe markoló áhítattal 
nézegettük, olvasgattuk ezeket a neveket és a március tizenötödikei ün-
nepségek után gyermeki egyetértéssel figyeltük, ahogy egy-egy kopjafánál 
térdepelve imádkozik az özvegye vagy a családja. Szép volt, emberi. De ezt 
is lerombolta a vandalizmus, a dühöngő kommunista őrület.
                       

(Simon Pál ( Dávod, 1924-2006) Lila Kankalinok című életművéből)

TÁJÉKOZTATÁS
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójáról

Dávod Önkormányzat ezúton a következő adatokat teszi közzé:

8 fő felsőoktatási intézményben tanuló hallgató „A” típusú pályázata érkezett be határidőben. 
A támogatási idő: 10 hónap

A támogatás összege: 8.000,-Ft/hó

Összességében Dávod Önkormányzat Képviselőtestülete által a 8 fő részére megállapított támogatási összeg: 64.000,-Ft/hó.

MI AZ A WANGIRI? 
Wangiri (szó szerint: egy csörgés és leteszik) egy Japánból eredő telefonos 
csalási módszer. A csalást számítógépes tárcsázással végzik, nagy meny-
nyiségű mobil telefonszámon, véletlenszerű sorrendben. A telefonszámok 
nem fogadott hívásnak tűnnek a címzett telefonján. Azt elhitetve ezáltal, 
hogy egy valódi telefonszám volt, csak megszakadt a vonal, ezzel rávéve a 
kíváncsi felhasználókat a visszahívásra. A telefonszámok általában emelt 
díjasak, vagy reklám üzenetet tartalmaznak.  
A csalás egy másik fajtája Szingapúrban tűnt fel először, ahol egy ügyfél 
azért kapott magas számlát, mert visszahívott egy külföldi telefonszámot, 
melynek során csak egy robot hang volt hallható, ami BAM hangot jelzett. 
Ezt a fajta csalást Bamgirinek hívják.  
WANGIRI ELLEN VÉDEKEZHETÜNK?
• Minden esetben, ha ismeretlen, külföldi hívószámot jelez ki a telefon-

juk, ne vegyék fel, először ellenőrizzék azt.
• Az interneten fellelhető adatbázisokban szerepelnek a már regisztrált 

veszélyes számok, de egy internetes kereséssel vagy akár a telefonos 

tudakozóból az is könnyen kideríthető, hogy melyik országból érke-
zett a hívás. (pl. http://www.honnanhivtak.info/)

• Ha a telefontulajdonost olyan országból keresték, ahol nem él isme-
rőse vagy rokona, és nem vár más hívást sem külföldről, a legbizton-
ságosabb, ha nem hívja vissza a számot.

• Ha az előfizető mégis a megszokottnál sokkal magasabb számlát kap, 
először a szolgáltatójához kell fordulnia.

• Ha az ügyfél a panaszvizsgálat eredményét nem fogadja el vagy az 
nem zárul le határidőre (amely 30 nap), abban az esetben az NMHH-
hoz (www.nmhh.hu ) fordulhat panaszával.

• Az ismeretlen előhívószámokról érkező külföldi hívások egyedileg és 
csoportosan is letilthatók. Az egyedi hívószámok letiltását az ügyfél 
a saját telefonján a Beállítások menüpontban teheti meg, a csoportos 
előhívószám-letiltást pedig a szolgáltató ügyfélszolgálatán kell kérnie.

Ne hívja vissza a gyanús külföldi számot, ha nem akar ráfizetni!
Forrás: https://fogyasztovedelmi.blog.hu/2016/03/09/wangiri

BÁCS-KISKUN MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG | BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY | KECSKEMÉT 
6000 Kecskemét, Batthyány u. 14., Postacím: 6001 Kecskemét, Pf.:302 Tel:76/513-300/30-27, BM: 33/30-27, Fax: 76/513-300/30-98 BM 33/30-98, 

e-mail: elbir@bacs.police.hu | www.police.hu/bacs/bunmegelozes 

A 2014 előtt kibocsátott 10 000 forintos bankjegyeket 2019. december 31-
ig használhatjuk vásárlásaink során, ezt követően az MNB bevonja azokat, 
így 2020. január 1-től már csak a megújított 10 000 forintos bankjegyekkel 
lehet majd fizetni. 
A régi bankjegyek még hosszú évekig nem veszítik el értéküket! A bevoná-
si határnapot követően a hitelintézetek és a posta három évig, a jegybank 
pedig húsz évig díjmentesen váltja át azokat azonos címletű törvényes fi-
zetőeszközre. 

Forrás: https://www.mnb.hu/bankjegy-es-erme/hirek

AZ ORFK RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG 
ÜGYELETI FŐOSZTÁLY 112-ES HÍRLEVELE

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA - segélyhívástól a segélynyújtásig

2019. június 22-én a Rend-
őrmúzeumban megrende-
zésre került „Múzeumok 
éjszakája 2019” rendezvé-
nyen az ORFK Rendészeti 
Főigazgatóság Ügyeleti Fő-
osztály „Segélyhívástól a se-
gítségnyújtásig” programmal 
képviseltette magát. Célunk 

elsősorban a hívásfogadó központok és a tevékenység-irányítási közpon-
tok munkájának hiteles bemutatása, a segélyhívószámok népszerűsítése, 
a rosszindulatú, szabálysértő, illetve az intézkedést nem igénylő hívások 
visszaszorítása érdekében a szükséges információk eljuttatása volt az ál-
lampolgárok részére.

A rendezvényen összesen 4 376 fő vett részt. Az érdeklődőkkel segélyhí-
vásokkal kapcsolatos totót töltettünk ki, illetve bejelentést tehettek kitalált 
szituációk alapján, amelyen keresztül bemutattuk a hívásfogadási és te-
vékenység-irányítási rendszert. A kisebb gyerekeknek játékos feladatokat 
kellett megoldaniuk (labirintus, találd meg a párját, kockakirakó, stb.). Va-
lamennyi programunk rendkívül népszerű volt az állampolgárok körében, 
akiknél a legnagyobb meglepetést az az információ váltotta ki, hogy az 
összes hívás közül még mindig csupán 33,4 % a valós segélyhívás, amikor 
valamely készenléti szerv beavatkozására szükség van (55,4 % az intézke-
dést nem igénylő és rosszindulatú hívások száma, 11,2 % pedig informáci-
ót kérő). Mindenki ledöbbent azon a tényen, hogy a percenkénti 9 hívás-
ból 6 nem igényel intézkedést! Ezért is tartjuk kiemelkedő feladatunknak 
ezen hívások számának csökkentését. Számos iskolában, rendezvényen, 
nyugdíjas klubban, médiában történő megjelenés során tájékoztatást tar-
tunk a segélyhívó számok használatával kapcsolatos tudnivalókról, azok 
jogszerű használatáról, valamint az attól eltérő használat esetén alkalmaz-
ható szankciókról.

http://www.rendormuzeum.com/muzeumok-ejszakaja-2019

KIEMELKEDŐ ESEMÉNY,
BEJELNETÉS

Rendszeresen leírunk egy-egy esetet a hívásfogadó operátorok munká-
jának bemutatása érdekében, ezzel is szemléltetve szerteágazó, az élet 
minden területére kiterjedő tevékenységüket.

SEGÉLYHÍVÁS 2019. JÚNIUS
2019. júniusában, a délelőtti órákban a HIK Miskolc hívásfogadó operá-
torának munkaállomására beérkező bejelentésben egy 6 éves kisfiú kért 
súlyos beteg édesanyjához segítséget. Elmondta, hogy anyukája nagyon 
rosszul érzi magát, fekszik az ágyon és remeg. A kisfiú a hívásfogadó tar-
tózkodási helyére irányuló kérdésére nem tudott válaszolni, így anyukájá-
tól próbált segítséget kérni, aki azonban semmire sem reagált. A hívást ke-
zelő operátor több módon is megpróbálta kideríteni a címet, először arra 
kérte a gyermeket, hogy édesanyja táskájából vegye ki az okmányait, majd 
mikor a kisfiú nem találta azt arra kérte menjen át a szomszédhoz vagy 
az utcán kérdezzen meg egy felnőttet. A gyermek elindult a szomszédba, 
majd a bejelentés 8 perc 30 másodpercében kicsit bizonytalanul közölte, 
hogy „Balatonszabadi, Sió utca”, de házszámot nem tudott mondani. A 
cím birtokában a hívásfogadó azonnal adatlapot továbbított a beavatko-
zásra illetékes Mentőszervezet Irányító Csoportjához, valamint a helyszín 
pontos meghatározása érdekében a Somogy Megyei Rendőr főkapitány-
ság Tevékenység-irányítási Központ részére, majd konferenciakapcsolatot 
hozott létre az ügyeletesekkel. A hívásfogadó a kapcsolat felépülését kö-
vetően röviden tájékoztatta a mentésirányítót és a tevékenység-irányítót 
az addig megtudott információkról. A kikérdezést a mentésirányító hölgy 
kezdte meg, akinek a kérdésére a gyermek elmondta, hogy az édesanyjá-
nak korábban felvágták a hasát, jelenleg fekszik az ágyban kicsit remeg és 
nem kommunikál. A kisfiú nem tudott házszámot mondani, ezért a tevé-
kenység-irányító a lakóház színe felöl érdeklődött, mire azt a választ kap-
ta, hogy fehér és az udvaron van egy trambulin. Ekkor az irányítók arra 
kérték a gyermeket, hogy menjen ki a házuk elé a járdára, és ha meglátja a 
rendőr vagy mentő autót integessen nekik.  A mentésirányító meggyőzte a 
gyermeket, hogy menjen át a szomszédba és kérjen segítséget, majd adja át 
a telefont a felnőttnek.  Egy hölgy vette át a készüléket, aki azonnal átsza-
ladt és megnézte a rosszul lévő édesanyát és közölte, hogy nincs eszméle-
ténél, de lassú légzése van. Ekkor megérkeztek a járőrök, akik megkezdték 
a beteg stabilizálását a mentő kiérkezéséig.

A hívásfogadó, a mentésirányító és a tevékenység-irányító példaértékű 
együttműködést valósított meg, amely eredményeként sikerült ellátásban 
részesíteni egy eszméletlen, súlyos állapotban lévő személyt (a beteget né-
hány nap múlva hazaengedtek a kórházból). A kis hőst a somogy megyei 
Rendőr főkapitányság vezetője és az ORFK RFI Ügyeleti Főosztály vezető-
je is jutalomban részesítette, aki nagyon örült a távirányításos autónak és 
a rendőrségi legonak is.

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/szervezeti-
hirek/vendegullattuk-lajoskat-a-112-kis-hoset  
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RECEPTEK

Almás-vaníliás kalácspuding

Hozzávalók
(25 x 16 cm-es tepsihez)

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

Puding vagy felfújt, ez talán 
valahol a kettő között van. Alul 
puha, szaftos lesz a kalács, felül 
pedig ropogósabbra sült dara-
bokkal találkozol majd. Nettó 
40-45 perc alatt kész van, és 
ebből tényleges meló csak 15 
perc, szóval akár még reggeli-
nek is simán belefér.
Kipróbáltam, jóóó lett! 
 Az almákat meghámozzuk, ki-
vágjuk a magházaikat és kisebb 
kockákra vágjuk. A kalácsot 
felszeleteljük és ha kell (mert 
így férnek el szépen a tepsi-
ben), félbevágjuk őket. A kalá-
csokat ferdén egymásra fektet-
jük, belerakjuk őket a tepsibe, 
megszórjuk az almadarabokkal 
és a mazsola felével. 

A tojásokat összekeverjük a vaníliarúd kikapart magjaival, a porcukorral, 
a tejjel, 70 g olvasztott vajjal, és a kalácsokra öntjük. Megszórjuk a mazsola 
másik felével, és a maradék 30 g vajat kis darabokban rádobjuk a kalácsra. 
180 fokos sütőbe toljuk 30-35 percre, és ha megsült, megszórjuk egy jó 
nagy adag porcukorral.

forrás: https://streetkitchen.hu/meguszos-sutik/almas-vanilias-kalacspuding/

• 3 db alma
• 1 db nagyobb kalács
• 1 marék mazsola
• 4 db tojás

• 1 rúd vanília
• 60 g porcukor
• 600 ml tej
• 100 g vaj

Almás-karamelles puncs

Hozzávalók
(1 literhez)

Egy lábasban karamel-
lizáljuk a cukrot, hozzá-
öntünk egy kevés vizet, és 
ha újra feloldódott a visz-
szakeményedett karamell, 
hozzáöntjük a többi vizet. 
Beledobjuk a 2 teafiltert, a 
kettévágott vaníliarudat, a 
gyömbért, a fahéjrudakat, 
a szegfűszeget, és felfor-
raljuk a vizet. A filtert 4-5 
perc múlva kivesszük, és 
alacsony lángon még 8-10 
percig forraljuk a vizet 
a fűszerekkel. Elzárjuk a 
lángot. Az almákat meg-
hámozzuk, kivágjuk a 
magházaikat, a narancsot 
és citromot jól megmossuk 
és szeletekre vágjuk őket. 

Felöntjük az alapot az almalével és a rummal, és beledobáljuk a gyümöl-
csöket. Szerintem másnapra érnek igazán össze az ízek, így akkor érdemes 
leszűrni, de persze azonnal is fogyasztható. 

forrás: https://streetkitchen.hu/italok/almas-karamelles-puncs/

• 3 ek cukor
• 600 ml víz
• 2 filter fekete tea
• 1 db vaníliarúd
•  2 cm-es gyömbér
• 4 rúd fahéj

• 10 szem szegfűszeg
• 2 db alma
• 1 db citrom
• 1 db narancs
• 500 ml almalé
• 200 - 300 ml rum

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

minden dolgozója!


