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XXXV. ÉVFOLYAM, 2020. ÁPRILIS 
SZELEK HAVA

DÁVODI ÉLET
DÁVOD község ÖNKORMÁNYZATÁNAK lapja

„[…] Tisztuljon meg hát a világ, szálljon reánk béke, 
szeretetlen korszakának legyen végre vége! 

Az emberség, gondoskodás, együttérzés éljen, 
hogy az ember ráébredjen, nincsen mitől féljen!
Nyugodjunk meg, hiszen tudjuk, minden rossz 

elmúlik! 
Ahol a fény nem fentről jön, az árnyék megnyúlik. 
Ám, ha lelkünk emelkedik, fénybe borul minden, 

szebbé válik ez a világ égi, s földi szinten.
Segítsünk hát Teremtőnknek, s a teremtett világnak, 

adjunk esélyt a lelkünkből ébredő csodáknak! 

Félelmünket engedjük el, hitünk erőt adjon, 
hogy a lelkünk feléledjen, fény felé haladjon!
Emelkedjen rezgésszintünk, szeretettel éljünk, 
adjunk esélyt a világnak, őszintén reméljünk! 

Hagyjuk lelkünk lenyugodni, s fényben megfürödni, 
akarjunk egy fénylő korra szívvel készülődni!

Emelkedj fel hát nemzetem, fogadd be a békét, 
s várd a zúgó viharban, a megtisztulás végét! 

Az igazság, hit, szeretet gyújtson bennünk lángot, 
tiszta szívvel emeljük fel az egész világot!”

Aranyosi Ervin: Megtisztulás…
(részlet)
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A korábban, minden házhoz eljuttatott tájékoztatásból ismét 
közlöm azokat a telefonszámokat, amelyeket az ellátásra, segít-
ségre szorulók hívhatják. A hívások beérkezése után a Dávod 
Gondozási Központ szociális gondozói, valamint az önkor-
mányzat által bevont más segítők felveszik Önökkel a kapcsola-
tot és segítenek a bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban és egyéb 
fontos ügyintézésben.

06/79 581-080 vagy a 06/ 79 581-040 vagy a 06/79 481-088

2020. március 28-ától kijárási korlátozás lépett életbe, az ezt kihirdető ren-
deletet haladéktalanul eljuttattuk minden postaládába. Ennek a rendelet-
nek a legfontosabb rendelkezéseit megismétlem annak érdekében, hogy 
mindenki érezze, hogy milyen fontos a szabályok betartása.

71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet a kijárási korlátozásról  

1. § (1) Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést - a 
közös háztartásban élők kivételével - a lehető legkisebb mértékűre 
korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter 
távolságot tartani.

(2) Az (1) bekezdést a tömegközlekedés során is alkalmazni kell.

2. § Vendéglátó üzletben - az ott foglalkoztatottak kivételével - tartózkod-
ni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.

3. § A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására az e 
rendeletben meghatározott alapos indokkal kerülhet sor.

        Alapos indok:
a) a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, me-
zőgazdasági és erdészeti tevékenység, valamint az ezek elvégzé-
séhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító 
üzletben (különösen a műszaki cikket, az építőanyagot és eszkö-
zöket árusító üzletben) történő vásárlás,
b) napközbeni kiscsoportos felügyelet okán a kiskorú gyermek 
kísérése,
c) az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele, beleértve 
a gyógyító tevékenységen túl a testi és a lelki egészség megőrzése 
céljából nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat (különösen pszi-
choterápiás ellátás, fizioterápiás kezelés, gyógytorna),
d) az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gya-
logos közlekedés az 5. § szerint,
e) a házasságkötés és a temetés szűk családi körben,
f) a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben (a to-
vábbiakban: élelmiszerüzlet) történő vásárlás,
g) a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (illatszert, a drogé-
riai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai 
papírterméket árusító) üzletben (a továbbiakban együtt: drogé-
ria) történő vásárlás,
h) az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben történő vásárlás,
i) a mezőgazdasági üzletben történő vásárlás, ideértve műtrágyát 
értékesítő üzletet és vágóhidat,
j) a piacon, a helyi termelői piacon (a továbbiakban együtt: piac) 
történő vásárlás,

k) a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben 
(a továbbiakban együtt: gyógyszertár) történő vásárlás,
l) az üzemanyag-töltőállomás felkeresése,
m) a dohányboltban történő vásárlás,
n) a fodrász, a manikűrös szolgáltatások igénybevétele,
o) a szállítási, tisztítási és higiéniás szolgáltatások igénybevétele,
p) a gépjármű- és kerékpárszerviz, a mezőgazdasági és erdésze-
ti gépek és berendezések javításával kapcsolatos szolgáltatások 
igénybevétele,
q) a hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatások igénybe-
vétele,
r) a legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő 
ügyintézés, így hatósági, banki, pénzügyi, biztosítási és postai 
szolgáltatások igénybevétele,
s) az állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása, az állator-
vosi rendelő és az állatkórház látogatása,
t) a szülői jogok és kötelezettségek,
u) a hitéleti tevékenység.

Alapos indok továbbá - az 1. §-ban meghatározottak betartásával - a ma-
gáról gondoskodni nem tudó, vagy segítségre szoruló személy (például 
kiskorú személy, idős személy és beteg személy) részére történő segít-
ségnyújtás.

Egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közleke-
dés külterületen, valamint a települések belterületén - lehetőség szerint 
a zöldterületeken - egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közö-
sen folytatható azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell 
tartani.

Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszer-
üzletet, drogériát, piacot vagy gyógyszertárat 9.00 óra és 12.00 óra kö-
zötti időben látogathatja.

Az élelmiszerüzletben, drogériában, piacon vagy gyógyszertárban 9.00 
óra és 12.00 óra közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével kizá-
rólag 65. életévét betöltött személy tartózkodhat.

Az üzemeltető felelőssége a korlátozó szabályok betartása és betartatása.

A korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi. Szabálysértést 
követ el, aki a rendeletben meghatározott korlátozó intézkedéseket meg-
szegi. A pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb ösz-
szege ötszázezer forint.

Kérek mindenkit, hogy Önmaga és Mások egészségének megőrzése, a fer-
tőzések elkerülése érdekében a korlátozó szabályokat szíveskedjenek be-
tartani!

Tegyünk mindannyian az egészségünkért!

 Hirtenberg János Sándor
polgármester

TISZTELT LAKOSSÁG!
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HÚSVÉT

Krisztus föltámadásával egy újfajta időszámítás kezdődött az emberiség éle-
tét illetően, a legnagyobb kérdésre számunkra Ő adta meg a választ. 

Nem olyan formán, mint arra az emberiség már régóta várakozott, miként 
lehetne megnövelni az emberi életkort, s vannak olyan merész,  fantaszti-
kus gondolkodású emberek, akik azt mondják, hogy eljöhet még az az idő 
is, amikor megvalósítható lesz a kiváltságosoknak, hogy itt a földön örök-
ké éljenek.

Artur C. Clarke természettudósból sci-fi íróvá vált ember írta azt, hogy 2090-
re jósolja, hogy akkorra már minden szervünket ki lehet cserélni, gyakorlati-
lag megvalósítható lesz a földi örök élet.

Egy homályos fantasztikus elgondolás, de ha megvalósulna, az lenne a földi 
pokol. 

Először is nem mindenki jutna ilyen kedvező helyzetbe, másrészt, ha azt 
vesszük nem is kellene új embereknek születni, s mindig itt maradna az egy-
re idősebbé váló társadalom, amelyiknek már nincs vitalitása – ez a maga 
lenne a földi pokol. 

Az a fajta új időszámítás, új korszak, amelyet Jézus föltámadásával hozott, 
azt a természetfölötti életre való átmenetet adja az embernek, ahol megszű-
nik az idő és a tér kötöttsége. Ahogy Jézus Krisztus saját testében bemutatta, 
már nem kötődünk a földi röghöz, és a szellemmel-lélekkel átjárt test megdi-
csőült élet állapotában valamiképpen Isten Országának lesz a része, Istennel 
és az üdvözültekkel együtt. 

Ez a hit lassan alakult ki az emberekben, s valamiképpen bizonyítékot maga 
J. Kr. adott rá.

Az ószövetségnek évszázadok kellettek ahhoz, és Jézus kora tájékán már na-
gyon sokan hitték a föltámadást, de hogy az milyen lesz, arról nem volt el-
képzelésük. A föltámadt Krisztus mutatta meg, hogy milyen az új életforma, 
milyen a megdicsőült ember élete. Hiszen Ő emberségében dicsőült meg. 
Istenségének nem volt szüksége a föltámadásra! Tanulságos az evangélium, 
Mária Magdolna kimegy a sírhoz, de nem azért, hogy a föltámadottal talál-
kozzék, hanem valamiképpen valami végtisztesség okából, hogy Jézus holt-
testének megadja a végtisztességet és a tiszteletet. Benne volt a napszaknak 
megfelelő sötétsége és még inkább a hit nélküli ember sötétsége, amiről a 
szentírás azt mondja, hogy a halál sötét völgyében a hit nélkül élő embe-
rek vannak. A halál is maga a sötétség, fekete lyuk a számunkra, mert semmi 
nincs, ami üzenetet hordozna. A hit által azonban megnyílik ez a távlat is. 
S elszaladt az apostolokhoz és miután elmondta nekik, hogy üres a sír, már ez 
is szöget ütött  a  fejébe. Visszatért az  apostolokkal a sírhoz, s ismét a ket-
tősség, hiszen már beláttak a sírgödörbe, de nem csak azért, mert közben 
reggel lett, hanem látták- a hit látása is volt ez-, hogy ott vannak a leplek, 
méghozzá rendben és önmagában ez az apró  kis  momentum hiteles volt 
számukra. Rendet találtak,  nem  fosztogatás történt, nem rablás,  hanem  a 
föltámadt  Krisztus hagyta maga  után. Látták  és  hittek.  Eközben megvilá-
gosodott előttük minden, ami addig kérdőjeles volt. Saját emberi létünkre 
is vonatkoztatva, de Jézuséra is! Hiszen hatalmas sokk volt számukra, hogy 
Jézust, a Messiást gyalázatosan megfeszítették és megölték. Úgy tűnt, hogy 
ellenségei győztek fölötte. S azok a szavak, amelyeket ő korábban mondott, 
hogy keresztre feszítik, meghal, de föltámad. Az elhalt búzaszem hasonla-
tát is eszünkbe juttatta, de mégsem volt előtte elég megerősítés számukra. 
A húsvétnak be kellett következnie, hogy hitre jussanak, ahogy az éjszaka 

sötétsége nappalra változott. Az emberi egzisztenciának azt a régóta begyö-
keresedett életérzését, hogy - halálra szánt létünk van - e filozófiát még a XX. 
században kidolgozták. Az emberi lét nem más, mint halálra szánt lét. Ezt 
a végül is tragikus és depressziós megállapítást, ezt a fájdalmas életérzést föl-
váltotta a hit, a megvilágosodott öröm, annak tudata, hogy  Isten hatalma 
erősebb a halálnál.

Gabriel Marcell csodálatos mondása, hogy nem az a baj, hogy te meghalsz, 
vagy én meghalok, hanem az a baj, hogy az hal meg, akit szeretünk. Éppen 
ezért, a szeretett személy iránti érzésünk, szeretetünk billenthet ki bennün-
ket a puszta materializmusból és juttathat el a föltámadás hitére. Találkoztam 
olyan nagymamával, aki egészen addig, amíg az unokája meg nem halt, hi-
tetlen volt. Nem hitt Istenben, az örök életben, és ez a szomorú tragi-
kus esemény billentette őt át. Ő most már hisz Istenben, és az örök életben. 
Igen, mert hit nélkül nem tudunk mit kezdeni ezzel a ténnyel, próbálunk be-
letörődni, de a hit képes távlatot adni, mert Jézus mondotta: Atyám házában 
sok hely van, hazatérünk az igazi hazába, az atyai házba.

Az apostolok hite sem képzelgés volt. Elég volt az üres sírbolt, tovább ment 
a prófétai jövendölések beteljesülésével és megértésével, a találkozásokkal. 
Ezek mind arra utaltak, hogy Krisztus valóban föltámadt. Krisztus viselke-
dése nem bosszúállás volt, hanem megbocsájtás. Krisztus nagy adománya a 
bűnbocsánat és Jézus szavai: „Békesség nektek!” Ez a békesség elsődlegesen 
lelki békesség. Ma, amikor Európa annyi békétlenségtől szenved, az emberek 
félnek, most éppen a korona-vírus járványtól, de félnek a terrorista támadá-
soktól, a migrációtól, és sok minden mástól.

Másfajta békesség az, amit Jézus hozott. Gondoljunk bele, az első kereszté-
nyek félelmükben zárva tartották az ajtót. Ők a zsidóktól féltek a szentírás 
szerint, és Jézus nem óvta meg őket az üldöztetéstől.

Pár hónapra rá a főtanács előtt a bátor hitvallókat jól megverték. Pétert és 
Jánost. Az Apostolok Cselekedeteiben olvashatjuk, hogy: „Boldogan távoz-
tak a főtanácsból, mert méltónak bizonyultak arra, hogy Jézusért gyalázatot 
szenvedjenek.” Tehát az a békesség, amit Jézus mond, az a lélek békessége, 
természetfölötti. A világ nem tudja ezt adni, de  a  keresztény ember tud-
ja, hogy Isten kezében van a sorsunk és az emberi létezésben nem a halál 
az utolsó szó.

Ott van az  intés az Apostolok Cselekedeteiben, hogy az előre kiválasztott 
tanúknak megjelenik Jézus, és ők mondják, hogy vele ettünk és ittunk, és 
adják tovább ezt a hitet. Az Isten mindig kiválasztott embereket, papokat. 
Az soha nem jön el, hogy mindenki keresztény legyen a világon. Maga Jézus 
nyilvánvalóvá tette a mustármag, azután a kovász hasonlatával, de jelen kell 
lennünk. Nem szabad hagyni a föltámadás örömhírét. Nekünk az a felada-
tunk, hogy arról tanúságot tegyünk. Most rajtunk a sor, mint kiválasztott 
embereken, hogy adjuk tovább az örömhírt, Húsvét egyszerre ajándék és 
feladat! Olyan ajándék, amelynél nagyobbat adni nem lehet. Az Isten adja 
ezt nekünk, az örök életnek, a föltámadásnak az ajándékát, de feladatot is 
ad hozzá. Nem mást, minthogy tegyünk erről tanúságot, hitünk által, sza-
vunk  által, cselekedeteink és életünk által. Mi is kiválasztottak vagyunk, 
köszönjük meg az Úrnak ezt a kiválasztottságot, hogy a hit ajándékát adta 
nekünk és hogy ennek az ajándéknak ne legyünk az elrejtői. Ne zárjuk be 
magunkba, legyen ez missziós feladattá, és mondjuk most már mi is az apos-
tolok nyomán: „Krisztus valóban föltámadt”.

Nagyon boldog húsvétot kívánok!
Szeretettel: Kamen Ferenc

plébános
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DÁVOD KÁLVÁRIA 

A Dávodi Kálvária megépítése a falu életében meghatározó sze-
repet töltött be. A 18.sz-ban elterjedt vallási vonatkozású, jel-
képtár szorosan beépült az akkori emberek mindennapjaiban. 
A helyi szokás szerint a húsvétot megelőző nagyböjt péntekjein 
a hívők keresztutat jártak a templomtól indulva a kálváriához 
és a tizennégy stáció előtt imádkoztak.  Nagypéntek a halottak 

ünnepe, amikor is a nép 
feketébe öltözve vonult 
végig a falun a kálváriáig. 
A nagyszombat a feltá-
madás ünnepe, este mise 
után körmenettel fejezték 
be a böjt időszakot, de itt 
már mindenki színes ru-
hában vonult fel örömét 
kifejezve. A húsvéti son-
kát csak a mise után lehe-
tett megvágni.

Egy forrás szerint pontosan 
kiderül a Dávodi Kálvária 
megépítőjének neve és annak 
időpontja, mely szerint az 
akkori kor egyik legnagyobb 
tiszteletet kiérdemlő plébáno-
sa Miklósváry Péter 1858 előtt 

megépítette a Kálváriát. A Vasárnapi Újság 1858-as cikkét elolvasva, az 
ember arra gondol, hogy cselekedete túlmutat azon a történelmi tényen, 
hogy Európa szerte megépültek a Kálváriák, ő valóban egy olyan korban, 
élethelyzetben hozta létre ezt a mai korunkban is látható építményt, mely 
méltán megérdemel egy megemlékezést. Magatartása példaértékű a mai 
kor emberének is. 

Idézet a Vasárnapi Újság 1858. decemberi kiadványából:

„Ő cs. kir. Fensége Albrecht Főherczeg Főkormányzó a pesti kath. legény-
egyletnek 105 ftot ujpénzben, ajándékozni méltóztatott. – (Számos nemes 
tettről értesülünk) mellyeket egy nemeslelkű pap és emberbarát észrevétle-
nül, magába vonulva gyakorol, de mellyek megérdemlik, hogy a nyilvános-
ság elé hozassanak. Legközelebb Bácskában Doutova helységben tett uta-
zásom alkalmával – irja egy érdemes tudósitónk Kalocsáról – szemtanuja 
valék az ottani plebános, Miklósváry Péter, ur nemes emberbaráti szere-
tetének. Ugyanis a tisztelt férfiu egy leányiskolát, melly két kényelmes és 
egy nagy tanuló-szobából áll (mindannyi kipadlózva és egy élés-kamará-
val s az egész épület cserépfedéllel ellátva van) saját költségén épittetett. 
Továbbá négy urnapi oltárt, kápolna alakban, szintén cserépfedéllel, a 
14 státióból álló kálvária, hosszu kiterjedésü kőkeritéssel, körülvéve a 
szenteket ábrázoló, s arany rámával foglalt gyönyörü olajfestvényü ké-
pekkel, örök emléket hagynak fenn a tisztelt férfiu számára; legközelebb 
két rendbeli értékes misemondó ruhát szintén saját költségén állitott elé, 
a templom szentélye (segrestye) nagyobbitására pedig tiz ezer téglát saját 
költségén égettetett, minden nélkülőzhető gabonáját a piaczi áron alul né-
hány forinttal mindég olcsóbban, és a vékát egészen tetézve osztja ki a sze-
gényebb lakosság között; – iskolai olvasókönyvekkel a vagyonosabb szülők 

gyermekeit fél áron, a szegényebb gyermekeket pedig egészen ingyen látja 
el; úgy nem különben több szegény házat egész éven át kenyérrel. A nyári 
záporeső következtében egy özvegy szegény asszonynak összeomlott házát 
jövő tavaszszal saját költségén szándékozik felépittetni. Annyi jótékony-
sága mellett pedig még rokonairól sem feledkezik meg; káplánja iránt is 
valóban atyai gondoskodással viseltetik, s talál módot arra, hogy ennek 
csekély fizetése kárpótolva legyen. Ő a népnek nemcsak lelki vigasztalást 
adni kész, de gondoskodik arról is, hogy a lelki mivelődésre szükséges esz-
közök előteremtessenek, helyesen alkalmazva a szentirás szavait: „A hit 
jó cselekedetek nélkül holt”! tudja azt, hogy a szó, az ige buzdit, a példa 
pedig vonz és követőkre talál. Adja az ég, hogy e nemes tetteit még igen 
soká gyakorolhassa, s adjon Isten sok illy nemeskeblü papot s emberbará-
tot a hazának.”

Forrás: 1858. december 12. (50. szám.) Vasárnapi Újság (Egy kalocsai)

SIMON PÁL „LILA KANKALINOK” című Életműve

Simon József gondozásában 2018-ban jelent meg a kötet Simon Pál verse-
ivel és prózai műveivel. Simon József az előszóban leírja, hogy Pali bácsi 
hagyatékát gondosan rendszerezve, kockás spirálfüzetekben vette át, me-
lyek tele voltak versekkel, prózával, rajzokkal. 

Pali bácsi a rendszerváltás után próbálkozott a könyv kiadásával, nem 
sok sikerrel, mivel inkább irigységre, meg nem értésre talált. Ezért is nagy 
öröm volt számára, ha a Szabad Föld újságban, illetve a Dávodi Élet egy-
egy számában valamelyik verse megjelent. Simon József elhatározta, hogy 
ezt a hagyatékot egy kötet megjelentetésével tárja a nyilvánosság, az olvasó 
elé. Pali bácsi sajnos, már nem érhette meg a 624 oldalas életmű megjele-
nését.

A kötet két részre osztható: versekre és esszékre, prózai írásokra. A könyv 
kiegészül Pali bácsi néhány festményének fotóival. 

A kötet igazi helytörténeti kincs, nagyon sok adatot, leírást tartalmaz 
Dávod 20. századi történelméről. Verseiben a még érintetlen természet, 
a bennünket körülvevő környezet szeretete, tisztelete jelenik meg. Olyan 
értékeket közvetít, melyek a mai emberekben hasznos, megfontolandó 
gondolatokat, érzelmeket indítanak el. (Összeállítást készítette: Hunyák 
Péterné)

Ma már elmondhatjuk, hogy Baján, Dávodon és Kecskeméten is ren-
deztek könyvbemutatót Simon Pál tiszteletére. Legutóbbi alkalommal a 
Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtárban 2020. március 10-én, 
kedden délután.  A dávodi parasztköltő-festő kötetét Bajtai Mária tanár, 
a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Bács-Kiskun Megyei Tagozatának 
vezetője mutatta be. A műsorban közreműködtek a kötet lektorai, Bodnár 
Tiborné és Kormányosné Makai Eszter tanárok, valamint Kada Erika író, 
Radics Péter Kazinczy-díjas diák, Simon Zsófia, Simon Gergely és Simon 
József. A könyvbemutató egyben a Simon Pál alkotásaiból összeállított 
kamarakiállítás megnyitója is volt. Simon Pál festményeit és grafikáit Bella 
Rózsa Bozsó-, Pilinszky- és Primus Inter Pares-díjas tanár, grafikusművész 
mutatta be.

A KÖNYV ELÉRHETŐ: Dávod Könyvtár, Információs és  
Közösségi Hely, 6524, Dózsa Gy. u.66

DÁVOD TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG ÚJABB ÉRTÉKEKKEL 
BŐVÍTETTE NYILVÁNTARTÁSÁT 
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LEHET-E VÉLETLEN?
Amikor elindultam,
Mint tipegő gyerek,
Tudták-e az Istenek,
Hogy lázadó leszek.

Mikor a kínban,
Összeszorított fogakkal
Vajúdtam a fogalmakkal
Magamtól nagy akarattal.

Tettem-e, vagy véletlen
E dacos akarat,
Lehet-e véletlen a nap alatt,
Lehet-e költő a paraszt?

Szólhat-e joggal,
Szólhat-e hittel,
Senkiséggel, ninccsel,
Igaz szóval, verssel.

Az, kiben az ős akarat
Az igazságot kereste,
S a szépet szerette,
Akkor is ha sorsa verte.

Lehet-e véletlen
A költő élete sorsa
Lehet-e hittel élni a nyomorba,
S a lét szépségét kötni csokorba.

Ne szólj,..ne,
Bolond voltam, vagy
Az, kiben kihagy
A tekervényes agy.

Kinek, s miként
Hite, lelke fogja fel,
Önmagának akként felel,
S ki nem ért, felejtse el.

De ki emlékezetében
S szívébe befogadna,
Annak szent legyen a haza,
S a természet örök csoda.

Mert sohasem elég
Csak költőnek lenni
A szépet meg kell keresni,
Csak így lehet az életet szeretni.

Meg kell látni a szépet,
Megtalálni akarva
A gonoszsággal is dacolva,
Az örök lángtól új tüzet csiholva.

Ez a költők feladata
Hittel, s ha kell mennydörögve,
De sohasem beledőlve
A langyos naív közönybe.

Részletek a könyvből:

PIROS PIPACS, CSENGETTYŰ
Árok parton,
Bokrok alatt
Lenge vadzab
S virágillat.

Árvacsalán,
Rezgő fű,
Piros pipacs,
Csengettyű.

Lapulevél,
Nyeles hinta,
Zöld gyíkocska
Napoz rajta.

Gólyalábon
Óriási szúnyogok,
Zöld levélen kicsi béka
Lesbe ülve kuporog.

Légy döngicsél,
Lepke libben,
Riadt veréb,
Röppen,csippen.

Fürge gyík is
Kiszalad,
Ki lármáz itt?
Nem szabad.

Vigyázni kell
Csendre, rendre,
S visszabúj
A kerevetre.

Hol a kicsi
Fénysugár,
Lombokon át 
Csordogál.

Meglestem-e
Tündér csodát,
Kihallgattam
Suttogását.

Szagos menta,
Bodzaág,
Látod pajtás?
Ilyen erre a világ.

MIT TUDJÁTOK TI
Mit tudjátok ti, ma élő emberek,
Milyen is volt az a régi világ, milyen a szeretet.
Milyen is volt a parasztok élete.
A tágas természet öröme, szépsége,
Mit tudjátok ti, ma élő emberek,
Milyen is volt a tiszta, szép természet,
Szívet lelket felemelő, csodálatos látványa.
A fák, füvek, vadvirágok bódító illata,

Az égre törő sudár jegenyék, csillogó ezüst nyárfák
Remegő, rezgő nyárfák csodálatos életlobogása.
A májusi akácvirágzás illatáradata,
A virágzó fűzfák fanyarkás lehelete,
Mit tudjátok ti, milyen is volt a rét nyár elején
Mikor virágpompába öltözött, színes, szép,
Ezerszínű, ragyogó, illatos, tarka ruhába.
S hányféle bogár nyüzsgött a fű között a határban.

Hány színes tarka lepke repdesett virágról, virágra,
Hányféle liliom pompázott a réten a sás között,
Hányféle madár fészkelt nádszálakon, fákon, bokrokon. 

(Részlet Simon Pál verséből)

(Simon Pál, 1997.január 1.)

Dávodi Települési Értéktár

A Dávodi Települési Értéktár Bizottság Dávod Önkormányzat 
Képviselőtestületének megbízásából 2016. február 17. napján 
alakult meg.

A Bizottság összetétele: 
• Sirokné Varga Karolina, a Bizottság elnök
• Facskó Ádám Bizottság tag
• Varga István Bizottsági tag

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

ból rendszerezve, mindenki számára elérhetően gyűjtjük össze Dávod 
értékeit.

• Célunk egy olyan gyűjtemény létrehozása, mely mindenki számára el-
érhető, 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.

E-mail: dautertek.alelnok@gmail.com, Tel: 06 20 215 00 50

DÁVOD TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG ÚJABB ÉRTÉKEKKEL 
BŐVÍTETTE NYILVÁNTARTÁSÁT 

(Simon Pál évszám nélkül)
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BOLOND LAKODALOM

30 évvel ezelőtt az egykori Művelődési Ház feladatának tekin-
tette a hagyományok ápolását, őrzését. Leírások, elmondások 
alapján többször is megrendezték a falufarsangot, ami előtte 
több évig is kimaradt, sőt kezdett feledésbe merülni. Akik ak-
kor ezeknek a farsangoknak résztvevői voltak, sokat meséltek 
nekünk arról, milyen is volt egykor falunkban a közösség. Sze-
rencsére számtalan fotó és videó őrzi ezeknek a kivételes és em-
lékezetes rendezvényeknek a hangulatát. 

A rendezvényt 2014-ben és 2015-ben sikerült újra megszervezni azzal a 
céllal, hogy fenntartsuk és felelevenítsük a falu történetébe szorosan be-
letartozó mókás, alakoskodó téli ünnepet. Az azóta eltelt időben bár ren-
dezvény nélkül, 2016-ban egy fotókiállítással emlékeztünk a dávodi far-
sangokra, kiegészítve azt régi videó anyagok vetítésével. Az elmúlt évben 
2019. januárjában egy projektoros kivetítés során a Gondozási Központ-
ban újból elővettük a témát.

A Dávodi Települési Értéktár Bizottság tagjai 2019. őszén döntést hoz-
tak, hogy kezdeményezik a farsangi rendezvény újraszervezését 2020. 
február 15-én, hiszen ez szorosan hozzákapcsolódik kulturális és szelle-
mi értékeinkhez.  A rendezvény szervezésébe fontos volt bevonni azokat 
a fiatalokat, akik még nem, vagy nagyon kisgyermekként vettek részt a 
hagyományőrző falufarsangon, hogy megismertessük velük is régi hagyo-

mányainkat. Ezt a munkát jelentősen elősegítette Dávod Önkormányzat 
által elnyert Top-5.3.1-16-BK1-2017 „Helyi identitás és kohézió erősítése” 
című pályázat, melynek célkitűzésébe szorosan beletartozik a hagyomá-
nyok feltárása, dokumentálása, újra élése. A pályázat során elindított ta-
nulókörök alkalmat adtak, hogy a települési értéktár bizottságával együtt-
működve a figyelem a falufarsang minél sikeresebb felelevenítése felé 
irányuljon. A kézműves tanulókör alkalmával a Dávodi Forrás Általános 
Iskola 5. osztályos tanulóival megismertetésre került a régi 1900-as évek 
elejének farsangi szokásvilága, melyet az Asszonyélet Dávodon című ki-
advány segítségével tanulmányoztunk. (Solymosné Göldner Márta, Baja, 
1971). A fiatalok ezek után segítettek a rendezvény dekorációs anyagainak 
elkészítésében, farsangi maszkokat készítettünk, majd elhelyeztük azokat 
a Művelődési Házban. A gyerekeken kívül bekapcsolódott a szervezésbe a 
Dávodiak Dávodért Civil Egyesület és a szintén TOP-os pályázat alapján 
elindított Dávodi Ízőrző Klub, továbbá a Szigeti Csárda is közreműködött. 
A rendezvény február 15 -én szombati napon jött létre, melyet megelő-
zött 3 tervező műhely. A tervezés során Kender Gábor felkérése után Nagy 
Milán és Kmetovits Tamás Gergő elvállalták a főszerepet. Sirok Istvánné 
Karolin vállalta, hogy biztosítja és előkészíti a Pipacsos Pihenőházat, mint 
a lányos ház helyszínét, ahol a dávodi ízőrző klubosok „Dávodi Kútba kelt” 
fánkot sütöttek a kemencében. A sütést vállalták: Sirok Istvánné /Tamá-
si Mária/, Szántosi Mónika, Kossár Marika, Benda Anna, Varga Mihály, 
Varga Mihályné. Kemencét felfűtötte Molnár Laci További segítők voltak: 
Dávod Önkormányzat dolgozói, Lászlóné Kovács Alexandra, Keiner Bor-
bála, Galló Emese. A régi csónakot Burány Jánosné Ilonka néni és fia ren-
delkezésünkre bocsátották, melyet a Fautor Kft. munkatársai átalakítottak, 
kézi erővel húzhatóvá tettek. A rendezvény fotódokumentációját Facskó 
István készítette. 

Ezúton is köszönjük az üzleteknek, vállalkozásoknak, magánszemélyek-
nek a tombola tárgy felajánlásokat! 

Sirok Istvánné 
Dávod, 2020. 02.17.

DÁVODI HAGYOMÁNYOKAT FELELEVENÍTŐ FARSANG

DÁVODIAK DÁVODÉRT CIVIL EGYESÜLET

Engedjék meg, hogy pár mondatban 
bemutassam az egyesületünket. Mi-
ért is alakítottuk meg, és hogy milyen 
irányba szeretnénk elindulni?

Az alapító tagokkal körülbelül már egy éve 
megfogant bennünk egy olyan gondolat, 
hogy nonprofit egyesület keretében mi civi-
lek, dávodi lakosok, akik itt tervezik hosz-

szabb távon az életüket, tennünk kell annak érdekében, hogy a községünk-
ben mozgalmasabb legyen az élet. Alapvető célkitűzésünk az volt, hogy az 
önkormányzattal és több egyesülettel együttműködve érjünk el eredmé-
nyeket, teremtsünk értéket. Elég abból, hogy mindig mástól várjuk a válto-
zást, a megoldást. Az alapszabály 2019. december 9-én került megírásra, a 
kecskeméti törvényszék 2020. március 3-án bejegyezte az egyesületünket, 
így már hivatalos formában működhetünk.

Olyan programokban, kezdeményezésekben szeretnénk részt venni, ami 
szebbé és izgalmasabbá teszi az életet Dávodon, a település fejlődését szol-
gálja. Politikai kérdésekbe nem kívánunk belefolyni, pártállástól függetle-

nül kívánunk működni, a községünk és az itt lakó emberek érdekeit szem 
előtt tartva fogunk tevékenykedni.  

 Az egyesületünk első lélegzetvételénél jártunk, mikor megkeresett minket 
Sirok Istvánné (Karolin), hogy vegyünk részt egyesületi szinten a hagyo-
mányőrző falufarsangon. Mi ezt örömmel elfogadtuk, és a visszajelzések 
alapján ezt nagyon jól is tettük. Élveztük minden pillanatát, és boldogok 
voltunk, hogy nagyon sokan eljöttek a rendezvényre.

 Közben csatlakoztunk egy országos mozgalomhoz, a 10 millió fa kezde-
ményezéshez. Ez egy országos klímavédelmi program, melynek a célja, 
hogy Magyarország területén minden lakos ültessen egy fát, így 10 millió 
új fa kerüljön elültetésre a globális felmelegedés elleni küzdelem jegyében. 

Első körben minden dávodi gyermeknek szerettünk volna ültetni egy-egy 
fát, kísérő programokkal. Felvettük a kapcsolatot a Dávodi Forrás Álta-
lános Iskola és a Dávodi Forrás Óvoda vezetőivel, akik örömmel vették 
a megkeresést, és elkezdtük a tervek kidolgozását. Az ötletünk a helyi 
vállalkozók, intézményvezetők és magánemberek tetszését is elnyerte, az 
anyagi támogatóknak is köszönhetően összeállt a projekt, majd az ültetés-
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hez szükséges területi 
engedélyeket is sikerült 
megszerezni.

Sajnálatos módon, a 
világjárvány keresz-
tül húzta a terveinket, 
hogy a gyerekek maguk 
is kivegyék a részüket az 
ültetésben. Mivel a fa-

csemetéket már megvásároltuk, így az ültetést nem tudtuk tovább halasz-
tani. Az iskolások fái Dávod és Püspökpuszta között a kerékpárút mellett 
kerültek a földbe, az óvodások és a kicsik fái a Glóbusz köré lettek elül-
tetve. Az intézmények vezetőivel abban maradtunk, ha rendeződik a jár-
vány miatt kialakult helyzet, a kísérő programokat megtartjuk. Sok olyan 
gondolatunk, tervünk van, amivel a községünk fejlődését tudjuk segíteni, 
de ezekhez kell a dávodi emberek összefogása. A fák ültetésénél kiderült, 

hogy van igény községünkben a civil kezdeményezésekre. Örömmel lát-
tuk, hogy sokan jelentkeztek, és támogatták az elképzeléseinket. Szeret-
nénk ezt a kezdeti lendületet tovább vinni, és reméljük sokan csatlakoznak 
hozzánk korosztálytól függetlenül. 

Ezúton is szeretnénk megköszönni a sok támogatást, és segítséget, 
amit mind a farsangi rendezvénynél, mind a faültetésnél kaptunk. A 
későbbeikben is számítunk az Önök támogatására. 

Új tagok jelentkezését folyamatosan várjuk, bővebb információt az alapító 
tagoktól tudnak kérni. Alapító tagjaink: 

Elnökség: Kender Gábor, Gúnya Gábor, Kender Viola 
Tagok: Braun Eszter, Galló Emese, Galló Norbert, Kmetovits Tamás 
Gergő, Magyar Árpád, Nagy Benjámin, Uglik Csaba

Tisztelettel: Kender Gábor

Budapest, 2020. 03. 25. - A Magyar Víziközmű Szövetség – mint 
a magyarországi víziközmű-szolgáltatók szakmai érdekképvise-
leti szervezete – ezúton kéri a lakosság közreműködését abban, 
hogy a jelenlegi helyzetben is viselkedjenek környezettudato-
san, figyeljenek arra, hogy az otthoni csatornahasználat során is 
tanusítsanak fegyelmet és tudatosságot.   

A MaVíz a magyarországi víz- és csatornaszolgáltató szervezetek, valamint 
a kapcsolódó vízipar, kereskedelem és oktatási intézmények társadalmi 
úton szervezett, önálló szakmai érdekképviseleti szervezete. A Szövetség 
kiemelt feladatának tekinti, hogy a tagszervezeteit –  a felelős víziközmű-
szolgáltatókat – méltó módon képviselje minden olyan jellegű témában, 
amely a társadalmi megítélés során hangsúlyt kap.   

Ma Magyarországon – nagyon felelős viselkedést tanusítva – napról napra 
több honfitársunk marad otthon - dolgozik, vagy éppen tanul gyermekével. 
Ez a megváltozott élethelyzet azonban több odafigyelést is igényel – minden 
szintéren; így van ez a wc-, valamint  a szennyvízrendszer használatával is.   

Ahogyan arról sokat lehet hallani a médiában, a víziközmű szolgáltatók 
– mivel a ivóvízhálózat kiemelt jelentőségű infrasturktúrának minősül - 
a közegészségügyben kulcsszerepet töltenek be a jelenlegi helyzetben. 
Mindannyian meghozták és bevezették a veszélyhelyzetre vonatkozó in-
tézkedési terveiket, azonban most együtt – közösen kérik az Önök köz-
reműködését. 

Tisztelettel kérjük a lakosságot, hogy szíveskedjenek betartani az alábbi 
fontos lépéseket a mosdó-, illetve csatornahasználat során:  

Tilos a szennyvízcsatornába konyhai maradékot, nedves törlő-
kendőt, pelenkát, egészségügyi betétet, tampont, oldószereket, 
ruhákat és gyógyszereket, gyógyszeripari készítményeket, ben-
zint, vegyi anyagot, robbanásveszélyes folyadékot valamint épí-
tési törmeléket,  juttatni! 

Kérjük fokozottan figyeljenek arra, hogy a nedves törlőkendők, a csoma-
golásokon lévő tájékoztatóval ellentétben nem bomlanak le kellő gyorsa-
sággal a csatornahálózatban és ezért ott – bármennyire is hihetetlen - a 
dugulások kb. 75 %-ért felelősek. Amennyiben ezt számszerűsíteni sze-

retnénk, ezek a hibaelhárítások éves szinten 
közel 2, 85 milliárd forint többletköltséget 
okoznak az ágazatnak.  

Fontos megjegyezni, hogy egy nagyobb 
dugulás nem „csak” plusz munkát jelent 
a szennyvíztisztító telepen dolgozó mun-
katársaknak, de rosszabb esetben fizikai 
valójában a háztartásokban is megjelenhet 
a probléma: először csak a wc-t nem lehet 
lehúzni, aztán ha ez fokozódik, elindulhat 
visszafelé annak tartalma is! Ezért fontos 
az, hogy megértsék – az Önök saját érdeke 
is az, hogy betartsák ezeket az alapvető szabályokat! 

A csatornahálózat és saját életterük védelme érdekében kérjük tehát Önö-
ket, hogy viselkedjenek környezettudatosan és óvják környezetüket. Tu-
datos odafigyeléssel nemcsak a helyi dugulásokat lehet megelőzni, de a 
csatornahálózat állapotáért, a szennyvíztisztító telepek megfelelő műkö-
déséért is sokat lehet tenni! És erre a jelenlegi helyzetben kiemelten szük-
ség van!  

Szeretnénk felhívni újra mindenki figyelmét arra, hogy az ivóvízbázisok 
többsége védett, amelyekből egy esetleges járvány során is folyamatosan 
biztosítani tudja minden szolgáltató a jó minőségű ivóvízzel való bizton-
ságos ellátást.  

Kérjük segítsék tudatos viselkedésükkel a a szennyvíz szakszerű, 
biztonságos elvezetését és megtisztítását.  

A kialakult helyzetre tekintettel legyenek körültekintőek Önök is, figyelje-
nek a környezetükre és egymásra!

Bővebb információ:  
Kreitner Krisztina kreitner.krisztina@maviz.org  +36 30 277 48 86

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
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TISZTELT DÁVODI LAKOSOK!

PÜSPÖKPUSZTAI TEMETŐ
ILYEN VOLT – ÉS MOST ILYEN

Már egyszer megtettem, még 
egyszer megteszem, nagyon 
nagy tisztelettel köszönetet 
mondok a 2019. október 13-i 
szavazataikért. Én megtettem, 
mások elfelejtették. Szavazata-
iknak köszönhetően második 
helyre kerültem, ez sajnos vagy 
hála istennek, van, akit rosszul 
érintett. 

Azt is sajnálattal kell közölnöm 
Önökkel, hogy a jelenlegi állapotok 
szerint a rendezvényeink elmaradnak, 
június 6-án nem lesz Megyei Polgár-

őr Nap, és június 27-én nem lesz Bográcsfesztivál sem. De amennyiben a 
korlátozásokat feloldják és a határokat megnyitják, bátran kimehetünk az 
utcára, akkor megígérem, hogy bezdáni színház újra lesz.

Sajnálattal tapasztalom, hogy időről-időre, valószínűleg legtöbb esetben 
nekem célozva, de nekimennek a Dávodi Polgárőr Egyesületnek. Teszi (te-
szik) olyan ember, aki a település közbiztonságáért még semmit sem tett, 
maximum a saját birodalma védelmében. Ezek az emberek nem engem 
sértenek meg, hanem egy közösséget, akik több, mint két évtizede tesznek 
ezért a településért a közbiztonság és a kulturális élet szempontjából is.

Ahogy már erről is írtam, tavaly ismét megszerveztük és az idén is újra 
meg fogjuk szervezni a „Polgárőr Mikulás házhoz megy” akciót, a gye-
rekek nagy örömére. Még egyszer felhívom a figyelmét annak, aki bántja 
egyesületünket, hogy gondolkozzon el rajta és ennek tudatában tegye. 

Ha bárkinek problémája van azzal a munkával, amit az elmúlt évtizedek-
ben ezért a faluért önkéntesként tettem, keressen meg és beszélgessünk.

Keresztes Tamás Gábor 
Dávodi Polgárőr Egyesület elnöke

Még egyszer szeretnék köszönetet mon-
dani Gúnya Gábornak, mint ötletadó-
nak és főszervezőnek, valamint minden 
dávodi lakosnak, akik részt vettek eb-
ben a munkában. Ebben a feladatban a 
dávodi polgárőrök is részt vettek. Még 
nincs vége, hiszen a jelenlegi állapotot 
fenn kell tartsuk. Amikor a gaz és a fák 
fogságából elkezdtük kiszabadítani eze-
ket a sírokat, megdöbbenve tapasztaltam, 
hogy mennyi a gyereksír, mennyi kis-
gyerek lett eltemetve ebben a temetőben. 

Nyugodjanak békében. Remélem, hogy ennek a munkának köszönhetően 
a jövőben még többen fogják látogatni a (egyébként nagyon szép helyen 
lévő) temetőt.

Keresztes Tamás Gábor 
az Ön önkormányzati képviselője



11

DÁVODI ÉLET XXXV. ÉVFOLYAM, 2020. ÁPRILIS  SZELEK HAVA

HOZZÁTARTOZÓK KÖZÖTTI ERŐSZAK 

Az EU Alapjogi Ügynöksége 2014-ben nyilvánosságra hozott 
reprezentatív kutatási adatai szerint Magyarországon élete során 
minden ötödik nő szenved el testi vagy szexuális erősza-kot part-
nere részéről. A felmérés szerint 220 ezer nő élhet olyan párkap-
csolatban, ahol a part-nere bántalmazza.  

A hozzátartozók közötti erőszak nem magánügy! 
Ha Önt vagy gyermekeit bántalmazzák, joga van védelmet és támogatást 
kapni! 

A párkapcsolati erőszaknak a bántalmazottal élő gyermekek is áldozatai. 
Gyakorisága és sú-lyossága ellenére a párkapcsolati erőszakot általában el-
hallgatás és tagadás veszi körül. A kívülállók gyakran az áldozatokat hibáztat-
ják, ami fenntarthatja és megerősíti az erőszakot. A figyelemnek az elkövető 
felelősségre vonására, és az áldozat segítésére kell irányulnia, hiszen a bán-
talmazás sokszor szabálysértések és súlyos bűncselekmények sorával valósul 
meg.  

MIÉRT MARADNAK A NŐK EGY BÁNTALMAZÓ PÁR-
KAPCSOLATBAN? 

Ha az alábbiakat olvasva úgy érzi, azokat akár Ön, vagy ismerőse is mondhat-
ná, az bántalma-zó párkapcsolatra utal:
• A gyerekek vélt érdeke: A gyerekeknek szükségük van apára. Egy erősza-

kos apa is jobb a semminél.”  
• Házastársi eskü: „Azt mondtam, addig maradok a felesége, míg a halál el 

nem választ. A rossz tulajdonságait is el kell fogadnom.”  
• Szerelem: „Szeretem. Amikor nem durva, boldog vagyok. Ha vele mara-

dok, talán a sze-relmem megváltoztatja.”  
• Valóság tagadása, vagy még rosszabb helyzettel összehasonlítása: „Nem is 

igazán erő-szak, amit velem csinál. Ki lehet bírni. Van, akivel sokkal rosz-
szabb dolgok történnek.”  

• Szégyenérzet: „Jobb, ha nem tud erről senki.” 
• Bűntudat: „Biztos én tehetek róla. Valamit nem csinálok jól. Megérdem-

lem, hogy így bánik velem.”  
• Félelem: „Megfenyegetett, hogyha elhagyom megöl engem és a gyerekeket.” 
• A bántalmazó és a környezet által kiváltott tehetetlenségérzés: „Úgysem 

tudok változ-tatni a helyzetemen, ő erősebb nálam. Senki sem tud segíteni 
rajtam.”  

• Anyagi függőség: „Nem lennék képes egyedül eltartani magamat és a gye-
rekeimet. Egyébként is, hová mehetnék?”  

• Érzelmi zsarolás: „Azt mondta, nem tud nélkülem élni, öngyilkos lesz, ha 
elhagyom.”

FIGYELMEZTETŐ JEL LEHET, HA PARTNERE: • állandóan leszólja, go-
rombáskodik Ön-nel, mások előtt megalázza;• megpróbálja elhitetni Ön-
nel, hogy Ön ostoba, értéktelen vagy őrült;• nem engedi, hogy Ön eljárjon 
otthonról nélküle, és hogy tartsa a kapcsolatot barátaival és rokonaival;• ál-
landóan féltékenykedik;• szexuális tárgyként kezeli Önt;• kiszámíthatatlan, 
robbanékony;• összetör vagy Önhöz vág tárgyakat „dühében”;• nem hagyja, 
hogy Ön pénzt tartson magánál, vagy munkát vállaljon;• mindig Önt (vagy 
másokat) hibáztatja a problémái-ért;• előző kapcsolatában/kapcsolataiban 
bántalmazta partnerét.

A felsoroltak bármelyike már önmagában is bántalmazásra utalhat, és így 
a bántalmazás meg-állapításának másodlagos forrásául szolgálhat. Ha is-
merősénél, rokonánál, páciensénél stb. ezek valamelyikét tapasztalja, se-
gítsen neki azzal, hogy tapintatosan a témára tereli a szót. Amennyiben 
a helyzet megfelelő, óvatosan rákérdezhet, nem bántalmazzák-e otthon. 

Amennyiben bántalmazás (akár szóbeli, lelki, fizikai, szexuális vagy 
gazdasági erőszak) áldo-zata, Önnek joga van segítségre. A segítség-
nyújtás lehetőségei, szervezetei, fórumai az aláb-biak:
• Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat
• Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat (OKIT) 

Ingyenes segélyvonal: +36-80-20-55-20 E-mail: okit@csbo.hu
• NANE (Nők a nőkért együtt az erőszak ellen egyesület) +36 80 505 

101 (hétfő, kedd, csütörtök és péntek este 18-22 óra, szerda 12-14 óra 
között) nane.hu

• Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 116 111; 116 000 
kek-onal.hu/index.php/hu/lelkisegely-vonal

• Nők joga honlap nokjoga.hu
• http://bantalmazas.hu/szervezetek
• Áldozatsegítő Szolgálat 06 80 225 225 (éjjel-nappal hívható) 

igazsagugyiinformaci-ok.kormany.hu/aldozatsegito-szolgalat

A rendőrség csak akkor tud hatékonyan fellépni, ha a jogellenes cselek-
mény a tudomására jut. Ezért amennyiben úgy érzi, hogy Ön, vagy hoz-
zátartozója sérelmére bűncselekményt, sza-bálysértést követnek el, hala-
déktalanul hívja a rendőrséget a 112-es – ingyenesen hívható – segélyhívó 
számon, vagy tárcsázza az Országos Kríziskezelő és Információs Telefon-
szolgálat 06 80 20 55 20-as krízisvonalát. Amennyiben azonnali segítséget 
nem igényel jelenlegi hely-zete, de fenyegetve érzi magát, tegyen feljelen-
tést bármelyik rendőrkapitányságon.

Forrás: www.nane.hu,  
http://bantalmazas.hu/szervezetek Képek: ORFK
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HÚSVÉTI FINOMSÁGOK

Nutellával töltött kalács

Hozzávalók
1 kalácshoz

Sonkás-tormás húsvéti hasé

Hozzávalók
körülbelül 35 darabhoz 

A kenéshez:
• 1 db tojás

A szóráshoz:
• szezámmag/egész mák/kö-

ménymag

A sonka bőrös részét eltávolítjuk, a húst pedig nagyobb darabokra vágjuk. 
Aprítógépbe dobjuk és lezúzzuk, ügyelve arra, hogy ne pépet, hanem ap-
róra vágott sonkát kapjunk. Hozzákeverünk 2 tojást, a zúzott fokhagymát, 
valamint a fűszereket és ha túl száraznak bizonyulna a töltelék, nyoma-
tunk bele még egy tojást. A tormát megtisztítjuk, lereszeljük és egy nagy 
marékkal a töltelékhez keverünk belőle. A leveles tésztát keresztben 4 
egyenlő részre vágjuk. 

A négy téglalap hosszabbik oldala mentén az egyik felére halmozzuk egy 
sávban a tölteléket, kevés tojással lekenjük a másik felét és hosszanti irány-
ban feltekerjük a tésztát, hogy jól körbeölelje a tölteléket. Kb. 2,5-3 cm-es 
darabokra vágjuk a tekercset. Ugyanezt megismételjük a többi tésztacsík-
kal is. Sütőpapírral borított tepsire rakosgatjuk az így elkészült hasékat, 
lekenjük felvert tojással, megszórjuk a választott maggal és 200 fokra elő-
melegített légkeveréses sütőben kb. 12 perc alatt aranybarnára sütjük őket

forrás: https://streetkitchen.hu/meguszos-kajak/sonkas-tormas-husveti-hase/

• 50 dkg finomliszt
• 1 csipet só
• 50 g cukor
• 1 db tojás
• 1 db tojássárgája
• 2 dl habtejszin
• 1 dl zsíros tej

• 2 dkg friss élesztő
• 1 db vaníliarúd kikapart magja
• 25 - 30 dkg Nutella vagy házi 

mogyorókrém
• 1 db tojás a kenéshez
• durvára aprított mogyoró a 

szóráshoz
• 1 db főtt kötözött húsvéti 

sonka
• 2 - 3 db tojás
• 2 gerezd nagyobb fokhagyma
• bors
• szerecsendió

• 2 csipet kakukkfű
• 1 db nyers torma
• 1 csomag Tante Fanny Friss 

leveles tésztaEgy jó kalács nem hiá-
nyozhat a húsvéti asz-
talról, mi pedig most 
egy olyan kalács recep-
tet mutatunk, hogy a 
fal adja a másikat: már 
önmagában is nagyon 
finom lenne, de meg-
töltöttük elképesztő 
mennyiségű Nutellával, 
a tetejét megszórtuk 

mogyoróval és így született meg a Street Kitchen történelmének legjobb 
kalácsa. Na jó, szerintünk legjobb kalácsa. 

Kipróbáltam, jóóó lett! 

A lisztet, a tejet és a tejszínt, sót, cukrot, 1 vaníliarúd kikaprat magjait, a 
tojásokat és az élesztőt szoba robotgépbe tesszük és alaposan kidagaszt-
juk, amíg fényes és ruganyos tésztát kapunk – kb. 15 perc. Letakarjuk és 
szobahőmérsékleten 30 percig kelesztjük.

Ezután enyhén lisztezett gyúródeszkára borítjuk és 16 részre osztjuk. A 
darabokat egyesével kis gombóccá formázzuk, majd letakarva további 15 
percig pihentetjük.

Végül a gombócokat nyújtófával kissé kilapítjuk és mindegyik közepére 
egy méretes teáskanál Nutellát teszünk. A Nutella köré összecsippentjük 
a tésztát, hogy kis gombócokat kapjunk. Egy kivajazott őzgerinc forma 
aljára szorosan egymás mellé, két sorban leteszünk 10 gombócot, majd a 
tetején egy sorban elrendezzük a maradék hatot. Ismét letakarjuk és hagy-
juk duplájára kelni (kb. 40 perc). Végül megkenjük kissé felvert tojással és 
megszórjuk durvára aprított mogyoróval.

A kelesztés után a kalácsot 170 fokra előmelegített sütőben 25 percig süt-
jük, amíg szép arany színe lesz. A sütőből kivéve pedig hagyjuk teljesen 
kihűlni.

forrás: https://streetkitchen.hu/street-kitchen/nutellaval_toltott_kalacs/

Na, ezt a receptet imádni fogjátok, ha nem vagytok azok az órákig kony-
hában álló, pepecselős típusok. Húsvétkor a torma és a sonka az egyik 
legjobb kombó, most pedig ebből a kettőből egy isteni húsvéti hasét dob-
tunk össze.

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


