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Mint ahogy erről már mindannyian értesültek, a Kormány a 478/2020.
(XI.3.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 
tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány 
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 
életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhely-
zetet hirdetett ki 2020. november 4-től.

A veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről külön kor-
mányrendeletek rendelkeznek. 

A 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet szabályozta a veszélyhelyzet idején 
alkalmazandó védelmi intézkedéseket, melynek a legfontosabb rendelke-
zéseit az alábbiakban közöljük:

Este 8 óra és reggel 5 óra között kijárási tilalom lép életbe, minden-
kinek haza kell érnie este 8 óráig. A kijárási tilalom alóli mentesülés 
egyik esete a munkavégzés, amelyet azonban igazolni szükséges.

Minden gyülekezés tilos.
Az éttermek vendéget nem fogadhatnak, vendégnek ott csak az étel 

elvitele céljából lehet tartózkodni. A házhoz szállítás adminisztratív 
terheit a Kormány csökkenti, és bevonhatóvá teszi a taxisokat a feladat 
ellátásába. Az üzemi étkezdék nyitva tarthatnak.

Az üzletek – a gyógyszertárak és a benzinkutak kivételével – este 7 
óráig maradhatnak nyitva, és utána a kijárási tilalom lejártával, tehát 
leghamarabb reggel 5 órakor nyithatnak ki. Az e rendeletben nem 
említett szolgáltatók és szolgáltatások (például fodrász, masszőr, sze-
mélyi edző) a szokott rendben működhetnek a kijárási tilalom szabá-
lyai mellett.

A szállodák turistákat nem, csak üzleti, gazdasági vagy oktatási cél-
ból érkezett vendégeket fogadhatnak.

Mindennemű rendezvény megtartása tilos, ideértve a kulturális ese-
ményeket, valamint a karácsonyi vásárokat. A vallási közösségek szer-
tartásai a vallási közösség döntése szerint tarthatóak meg. A Kormány 
felkéri a vallási közösségeket, hogy a szertartásaik során a magatartási 
szabályokat az általános szabályokkal összhangban határozzák meg.

A sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött kell megtartani.
Az egyéni szabadtéri sportok gyakorlása engedélyezett. A vonatko-

zó jogszabályok szerint versenyszerűen sportolók e tevékenységükben 
nem korlátozhatóak.

A szabadidős létesítmények használata tilos, beleértve különösen a 
�tnesztermeket, fedett uszodákat, múzeumokat, könyvtárakat, mozi-
kat, állatkerteket és korcsolyapályákat.

A bölcsődék, az óvodák és az általános iskolák a 8. osztályig a meg-
szokott rend szerint nyitva tartanak, a speciális intézményi védelmi 
intézkedéseket az igazgató határozza meg. Az iskolák a középfo-
kú oktatásban 9. osztálytól digitális munkarendben működnek. A 
középfokú intézmények kollégiumai az iskolaigazgató döntése szerint 
működnek.

Az egyetemek, főiskolák digitális munkarendre térnek át. A felső-
oktatási intézmények kollégiumai bezárnak, ez alól kivételeket a rek-
tor állapíthat meg. A tartózkodás különösen a határon túli és külföldi 
diákok, illetve a hatósági házi karantén kötelezettséget a kollégiumban 
teljesítők számára engedélyezhető.

Magán és családi rendezvények (például születésnap) 10 főig meg-
tarthatóak. Temetés legfeljebb 50 fővel tartható meg.

Esküvők lakodalom nélkül tarthatóak meg, azonban az eseményen 
csak meghatározott személyek vehetnek részt.

Kórházak, iskolák, óvodák, bölcsődék dolgozóit és a szociális intéz-
ményben dolgozókat – külön kormányrendeletben foglaltak szerint - 
hetente tesztelni kell.

A maszkviseléssel és távolságtartással kapcsolatosan eddig bevezetett 
szabályok továbbra is érvényesek, azzal, hogy a 10 000 főnél nagyobb 
település egyes közterületein a maszkviselés kötelező. A területek kije-
lölése a polgármester feladata. Sporttevékenység során, valamint a par-
kokban, illetve zöldterületeken a maszk viselése továbbra sem kötele-
ző.

1. A maszkviselési szabályok megerősítése
1. § (1) * A hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint az autiz-

mus spektrumzavarral élő személy kivételével mindenki köteles  
a) a tömegközlekedési eszközön,
b) a 10 000 főnél nagyobb lakónépességű település belterületén a tele-

pülési önkormányzat által kijelölt közterületen, illetve nyilvános helyen, 
kivéve a sporttevékenység során, valamint a parkokban, illetve zöldterü-
leteken,

c) az üzletben történő vásárlás, illetve az üzletben történő munkavégzés 
során,

d) – az irodák, sportolás céljára szolgáló helyiségek és az üzemi helyisé-
gek területének kivételével – a bevásárlóközpont területén,

e) a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmé-
ről szóló törvényben meghatározott

ea) közlevéltár külső személyek számára látogatható területén,
eb) nyilvános magánlevéltár külső személyek számára látogatható terü-

letén,
f) ügyfélfogadási időben
fa) a közigazgatási szerv ügyfelek részére nyitva álló területén,
�) az egyetemes postai szolgáltató által vagy a postai közreműködők 

által üzemeltetett, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben, 
továbbá

fc) minden egyéb olyan helyiségben, amelyben ügyintézés céljából ügy-
félfogadás zajlik, és a helyiségben – az ott foglalkoztatottakat is beleértve 
– rendszeresen 5 főnél többen tartózkodnak egy időben,

g) minden olyan helyiségben, amelyben tömegközlekedési eszközre 
várakoznak,

h) a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormány-
rendelet szerinti vendéglátó üzletben (a továbbiakban: vendéglátó üzlet)

ha) történő munkavégzés során,
hb) vendégként
orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyag-

ból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, 
hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

(2) Az egészségügyi intézmény területén – a (3) bekezdés szerinti kivé-
tellel – mindenki köteles az (1) bekezdésben meghatározott módon masz-
kot viselni.

(3) Az egészségügyi intézményben ápolt beteg az elhelyezésére szolgáló 
kórteremben nem köteles maszkot viselni.

(4) A szociális intézményben
a) az ott foglalkoztatottaknak az ellátottakkal való közvetlen érintke-

zéskor, vagy ha tartósan 1,5 méteren belüli távolságban tartózkodnak az 
ellátottakkal,

b) az ellátottaknak a közösségi programok alkalmával és a közösségi 
terekben való tartózkodás esetén lehetőség szerint

az (1) bekezdésben meghatározott módon maszkot kell viselniük.

A rendelet teljes terjedelmében megtekinthető 
az önkormányzat honlapján: www.davod.hu

Kísérjék �gyelemmel a honlapot, igyekszünk a naprakész informáci-
ók megjelentetéséről gondoskodni.

TISZTELT DÁVODI LAKOSOK!
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Fentiekben leírtak miatt valamennyiünk egészségének 
megőrzése, a megbetegedések megelőzése érdekében a 

műsorral és vendéglátással egybekötött, 
a korábbi években megszervezett 

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁSOK IS ELMARADNAK. 
A Hivatal előtti teret feldíszítjük, a „gyertyákat” megy-

gyújtjuk a karácsonyi hangulat megteremtése érdekében. 
A „falu fenyőfáját” a 2020. évi karácsonyi ünnepekre 

Németh Ferenc és családja (6524 Dávod, Dózsa György u. 
39. sz. alatti lakos) biztosította.

BEFEJEZETT BERUHÁZÁSOK:

1.   TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00010 azonosító 
számú, Dá-vod Község csapadékvíz elvezetési 
rendszerének korszerűsítése elnevezésű pályá-
zat

Támogatás összege: 287.799.997,-Ft
A műszaki átadás-átvétel időpontja: 2020. május 
25.
A pályázat keretében 7260 fm új csapadékcsator-
na és 2 db befogadóként szolgáló tározó került 
megvalósításra. 

2.  Magyar Falu Program keretében meghirde-
tett, Ön-kormányzati tulajdonú utak felújítá-
sa című, MFP-ÖTU/2019 kódszámú pályázat 
keretében a Pető� utca útfelújítása

Támogatás összege: 29.999.999,-Ft
A műszaki átadás-átvétel időpontja: 2020. októ-
ber 12.
A pályázat keretében a 059/5 hrsz-on 480 fm 
hosszúságban és 4680 m2-en történt a burkolatfelújítás.

3.  Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Önkormányzati tulaj-
donban lévő út-, hídépítés/felújítás, című, MFP-ÖTU/2020 kódszámú 
pályázat keretében a Jókai utca felújítása

Támogatási összeg: 8.072.526,-Ft
A műszaki átadás-átvétel időpontja: 2020. november 12.
A pályázat keretében a 495 hrsz-on 192 fm hosszúságban és átlagosan 3 m 
szélességgel történt a burkolatfelújítás.

ELNYERT PÁLYÁZATOK:

1.   TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00043 azonosítószámú, Bölcsődei férőhelyek 
kialakítása, bővítése tárgyú pályázat

Támogatási Összeg: 85.000.000,-Ft
A pályázat keretében 1 db minibölcsőde kerül megépítésre, mely 2 fő 
részére teremt munkahelyet és 7 férőhelyet biztosít. 
Az építés helye: 6524 Dávod, Dózsa György utca 42.
A projekt �zikai befejezésépnek tervezett napja: 2022. szeptember 30.

PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ

FELHÍVÁS!
SENKI NE MARADJON ELLÁTATLANUL!

Kérjük, hogy amennyiben bárkinek megbetegedés miatt segítségre van szüksége 

(bevásárlás, gyógyszerfelíratás-, és kiváltás, stb.) az alábbi telefonszámok egyikén jelezze:

Gondozási Központ    06 79/581-080

Dávodi Közös Önkormányzati Hivatal    06 79/581-040

Dávod Önkormányzat Képviselőtestületének 
és valamennyi dolgozójának nevében 

BÉKÉS BOLDOG 
KARÁCSONYI ÜNNEPEKET

ÉS
BOLDOG ÚJ ÉVET 

kívánunk:
Hirtenberg János Sándor                         Szűcsné István Ilona

polgármester                                             jegyző
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Országosan már több, mint 1000 intézmény, közöttük a Dávodi Forrás 
Óvoda is csatlakozott a Boldog Óvoda és Boldog Iskola hálózathoz.

A Boldogságóra program a gyermekek és 
pedagógusok mentális egészségének megőr-
zését és fejlesztését tűzte ki célul, amelyre nap-
jainkban nagyobb szükség van, mint valaha.

A program – amelyben 100.000 gyerek és 
közel 7000 pedagógus vesz részt – mind a 
pedagógusok, mind a gyermekek lelki jóllétével 
foglalkozik, sőt a szülők bevonására is lehetősé-
get nyújt! Jó kiegészítője az óvodai munkának, 
hiszen segítségével lehetőség nyílik arra, hogy 
a hagyományos tudásmegosztást és az életben 
szükséges személyes és szociális kompetenciák 
fejlesztését összhangba hozza.

A boldogságórák által a gyermekeknek lehe-
tőségük nyílik a �gyelemre, az oda�gyelésre, 
a megértésre, az érzelmeknek a kifejtésére, 
megbeszélésére a boldogság összetevőinek 
a megtapasztalására. Ez azért jó, mert minél 
hamarabb, szerzik meg ezeket a tapasztalatokat 
annál hamarabb, tudják ezt a saját életükre, a 
mindennapjaikra rávetíteni. Mert a tapasztala-

tok, meghatározzák a jövőbeni életünket. Reméljük, hogy a boldog gye-
rekekből boldogabb felnőtteké válhatnak ez által.

TÁJÉKOZTATÁS
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 

2021. évi fordulójáról
Dávod Önkormányzat ezúton a következő adatokat teszi közzé:

4 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 4 fő részére megállapított támogatási összeg: 32.000,-Ft/hó.

BOLDOG ÓVODA

2.  Magyar Falu Program keretében meghir-
detett, Temetői infrastruktúra fejlesztése – 
2020 című, MFP-FVT kódszámú pályázat

Támogatási összeg: 29.999.999,-Ft
A pályázat keretében sor kerül a ravatalozó 
épületének felújítására és az előtető átépíté-
sére.
A projekt megvalósításának tervezett kezde-
te: 2021. 04.01.
A projekt megvalósításának tervezett �zikai 
befejezése: 2022. 05.31.

TARTALÉKLISTÁRA KERÜLT PÁLYÁ-
ZATOK:
1. Dávodi Közös Önkormányzati Hiva-
tal épületének felújítása
2. Egészségház és Gyermekorvosi rende-
lő épületének felújítása
3. Püspökpusztai játszótér kiépítése
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A TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00013 kódszámú 
„Helyi identitás és kohézió erősítése” pályázat folyamatának 

egyik legfontosabb tevékenysége:

Tanulókörök

A Dávodi Élet 2019. decemberi számában számoltunk be arról be arról, 
hogy elindítottuk a „tanulóköröket”, melyek az alábbi 2 téma köré szer-
veződtek: 

 Fotós Klub – Dávod Lencsevégen szakkör•	
 Hagyományőrző Klub – Dávodi Ízőrzők és Kézműves foglalkozások•	

A TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00013-as projekt keretében eddig 13 tanuló-
kör lebonyolítását sikerült megvalósítani, azonban az idei év járványügyi 
viszontagságai miatt több tervezett foglalkozást el kellett halasztani.

Ízőrzők Klub

Mivel nyáron a kisebb létszámú szabadtéri rendezvények megtartására 
már volt lehetőség, így augusztus 20-án, az Új kenyér ünnepén aktuális 
volt megszervezni egy tanulókörös kenyérsütést. A település múltjához 
szorosan kapcsolódik ennek az alapélelmiszernek a készítése. A foglal-
kozásra meghívást kapott Gál István, nyugalmazott helyi pékmester, 
aki nagyon sok kenyeret bedagasztott, kiszakított, megsütött korábban 
a helyi lakosság részére és vállalta, hogy bemutatja a jelenlévőknek a 
hagyományosan kovászolt kenyér elkészítését. Mivel a program délelőtt 
900-tól kezdődött, Pista bácsi már éjjel 2 órakor bekovászolta a kenyeret. 
Hagyományainkhoz hűen, dagasztó teknőben keverte be a kovászt, majd 
a program kezdetén, 9 órakor bedagasztott. A többiek �gyelték gyakorlott 
kézmozdulatait, melyet a 40 év pékszakmában eltöltött munkaviszonya 
során szerzett. Kérdezhették, informálódhattak tőle. A kemence befűté-
séhez is jó tanácsokkal látta el a háziakat, hiszen nem mindegy, mivel 
fűtenek, meddig, illetve milyen a hőfoka a kemence sütőterének. Az Ízőr-
ző Klub tagja, Benda Anna is megmutatta, hogyan készít el egy krumplis 
kenyeret. Már korábbi foglalkozások alkalmával elmesélte, hogy édes-
anyjától hamar megtanulta a tésztakészítés minden fortélyát, melyet ő 
napjainkban is szinte napi rendszerességgel gyakorol. Hiteles, gyakorlott 
háziasszonyként tudott hasznos tanácsokat adni. Kossár Marika, a tanu-
lókör szintén lelkes tagjaként felkészülten jelent meg ezen a délelőttön, 
hogy tanulhasson, gyakorolhasson. Elmondása szerint korábban nem 
próbálkozott kenyérsütéssel, de a program alkalmára utánanézett külön-
féle recepteknek, gyakorlati tanácsoknak. 

Az augusztus 20-i kenyérsütő program alkalmából a sütésen kívül sok 
értékes információ gyűlt össze a helytörténeti, helyismereti anyagainkhoz 
is. Természetesen a kenyerek sütése nemcsak az augusztus 20-i ünnephez 
kötődik, az adventi időszak idején is fontos szerepet játszott a karácsonyi 
asztalon. A hit szerint a kenyér jelképezte a következő évi bőséget, fohász-
kodtak a jó termésért. 

Dávodi Emlékek

Gál István a Nagykőrösi Toldi Miklós Szakiskolában végezett, valamint 
Dávodon, Horváth István dávodi pékmester mellett leste el a gyakorlati 
tudást. 1972-73-ban kezdett el dolgozni Dávodon, az akkori Tolbuchin 
utcában. Ott dupla, alsó-fölső építésű magyar kemence volt, melyet kez-
detben fával fűtöttek, majd később gázolajjal is, úgynevezett befúvásos 
technikával jutott a hő a sütőtérbe. 

Az akkori eszközök a péklapát (fa, illetve fém), kelesztő kózli (ki�i, 
zsömle és kenyér forma) voltak. A kemence előtti gödörben, a „fuszluk-

ban” állt a pék és vette el az eszközöket, tette be, majd vette ki a kenye-
reket. Ha a pék kiálltott, hogy „hepp”, akkor tudták, hogy adni kell az 
anyagot. A szakajtóban, vagy más nevén szakasztóban kelt a kenyér. A 
kemence ajtót „svell” ajtónak, gőzajtónak is nevezték, a kemence alját 
pedig hercznek. A kemence fölső felében 150 kg, az alsó kemencében 180 
kg kenyér is elfért. 

Fonott kalácsot csak lakodalmakra készítettek, a pékek közül kevesen 
értettek a fonáshoz, ez asszonyi segédlettel történt.  

Az 1970-es évek előtt az asszonyok kész tésztát hoztak abroszba szer-
dán és szombaton, majd a pékségben történt meg a kiszakítás, formázás a 
szakajtóban. A sütési idő 1,5-2 óra volt, körülbelül dél felé voltak készen 
a kenyerek. A sütési díj, ahogyan Gál István emlékszik 80 �llér/kg volt. A 
zsemle 40 �llér, a barna kenyér pedig 3 � volt. Általában 3-5 kg-os kenye-
reket sütöttek, a gömbölyű kenyerek 1-2-3 kilósak voltak és a közellátás-
ban voltak gyakoriak. A vekni kenyér maximum 2 kg lehetett.  

A kenyeret volt, hogy kiszállították, de csak a dávodi üzletekbe. Pista 
bácsi emlékezete szerint, Szántosi József 1906-os születésű pékmester, 
minden héten 2 alkalommal kerékpárral, hátán egy kosárral („krenszl”) 
Budzsakba, valamint Újmajorba is szállított ki kenyeret. 

Dávodi pékek voltak: Gál István, Palásti Lajos, Szántosi József, Vörös 
József

Adatközlő: Gál István, Dávod, Dózsa György u. 82.

A Dávodi Ízőrző Klub foglalkozásainak célja, hogy hagyományos recep-
teket tanuljunk egymástól, pro� háziasszonyok segítségével. Fontos, hogy 
felhívjuk a �gyelmet azokra az ételekre, melyek a mai gyorsétkezdék vilá-
ga mellett háttérbe szorulnak. 

A helyi ízek megőrzése közös feladat! 

A foglalkozások az alábbi időpontokban, témákban valósultak meg:  

1. foglalkozás  2019. 11. 16.  Mézeskalács készítés
2. foglalkozás  2019. 11. 23. Ádám-Éva Böjti Ünnepi Kalács 
3. foglalkozás  2020. 01. 24. Hideg-Meleg hájas sütése
4. foglalkozás  2020. 06. 24.   Kapcsolódó foglalkozás, csö-

rögefánk sütése gyerekekkel
5. foglalkozás  2020. 08. 20.  Kenyérsütés             

Kézműves foglalkozások

A hagyományőrző tanulókörnek számító kézműves foglalkozások alkal-
mával főleg a gyermekekkel alkotunk együtt, felelevenítjük azokat a régi 
hagyományokat, melyek jelen voltak településünkön. Az eddigi foglalko-
zások alkalmával leginkább agyagtechnika alkalmazásával készítettünk 
tárgyakat: 

1. foglalkozás (2019. 11. 22.) Népi játékkészítés 
A karácsonyi ünnepkörhöz tartozó hitvilág egyik szereplőjét, a bárány-

kát jelenítették meg a gyermekek, ezzel emléket állítottak azoknak a sze-
mélyeknek, akik a régmúltban saját kezűleg készítettek tárgyakat, és azo-
kat házról-házra járva étel fejében osztogattak. 

2-3. foglalkozás (2019. 12. 06.) „A földpaplan alatt megbújt kincsek”
Dávod ősi település, ezt bizonyítják a régészeti leletek is, melyet a 



DÁVODI ÉLET                                                                        XXXV. ÉVFOLYAM, 2020. DECEMBER                                                  szEnT kARÁCsOnY hAVA 

6

2020. 07. 28 – 2020. 07. 31. között 20 gyermek részvételével helyi népha-
gyományok megismertetését célzó, napközis tábor került megrendezésre a 
Sirok Istvánné által üzemeltetett dávodi Pipacsos Házban, Dávod Önkor-
mányzat jóvoltából. 

A helyi identitás és társadalmi kohézió fontos területfejlesztési erőfor-
rás. Fontos, hogy a gyermekeket már � atal korban a helyi közösség aktív 
tagjaivá tegyük. A saját kulturális értékeink, helytörténeti dokumentuma-
ink és tárgyaink, hagyományaink a települési értékrendszer részét képzik, 
gazdagítják azt. 

A térség oktatási intézményrendszeri adottságaiból következő hátrányo-
kat- a felsőfokú képzés időszakára a � atalok elhagyják lakóhelyüket -, vala-
mint a kedvezőbb munkaerő-piaci adottsággal rendelkező területek „agy-
elszívó” hatásában rejlő kockázatokat ösztönzőkkel kell ellensúlyozni. 

A program célja volt, hogy a gyermekek helyi közösségben, a helyi érté-
kekre építve, hasznosan tölthessék el az idejüket és a közösségi munka-

módból, a közös gon-
dolkozás elindulásából, 
az új, személyes értékek 
feltárásából adódóan erő-
södjön a településhez való 
kötődésük és társadalmi 
kohéziójuk.

A tábor megvalósítása 
során elsődleges célunk 
volt a gyermekek pozitív 
testi, lelki, szellemi fejlő-
désének elősegítése mel-
lett, hogy újabb élmények-
kel, ismeretekkel lássuk el 
őket a néphagyományok 
területén.  Programjaink-
kal biztosítottuk részükre 
a közösségi élet megélését, 
valamint a demokratikus 
készségeik fejlesztését is. 
Néphagyományokat megismertető foglalkozások keretében a magyar és 
helyi kultúra területén bővítettük ismereteiket és felelevenítettük a hagyo-
mányos mesterségeket. Fontos szempont volt a helyi kötődésű hagyo-
mányok bemutatása a gyerekeknek, ezzel erősítve identitástudatukat. A 
közösségépítő és közösségfejlesztő foglalkozások lehetőséget nyújtottak a 
szorosabb baráti kapcsolatok kialakítására, a csapatszellem erősítésére, az 
önfeledt szórakozásra. 

A táborban való teljes részvétel és ellátás díjmentes volt, melyre a forrást 
a TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00013 kódszámú, az Európai Unió és a Magyar 
Kormány társ� nanszírozásával megvalósuló projekt biztosította.

HELYI NÉPHAGYOMÁNYOK MEGISMERTETÉSÉT CÉLZÓ TÁBOR – DÁVOD 2020

közelmúltban feltárt szarmata kori feltárás is megerősít. A foglalkozáson 
agyagedényeket készítettek a résztvevők, ezzel is felhívtuk � gyelmüket 
a föld mélyében rejtőzködő kincsekre, melyek valaha az itt élő emberek 
használati tárgyai voltak. 

4. foglalkozás (2020. 02. 07.) Farsang 
Farsangi maszkok készítésével segítettük a hagyományőrző falufarsang 

hangulatos feldíszítését.

5. foglalkozás (2020. 11. 05.)Karácsony
A karácsonyi ünnepkör adventi időszakában meghatározó a Luca-búza 

ültetésének szokása. Ehhez kapcsolódóan az ültetésre szolgáló edénykét 
készítettünk agyagból, mely kiégetés után cserépként szolgál.

A foglalkozások minden alkalommal remek hangulatban telnek és min-
dig újabb, hasznos információkkal gazdagodunk. Szívesen látunk a szak-
körök alkalmával további csatlakozni vágyókat!

 Sirok Istvánné
   szakmai vezető
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Az advent a latin „adventus”, eljövetel szóból szár-
mazik, és egyházi szóhasználatban a karácsony-
ra felkészülő időszakot jelenti. Egyben köztudott, 
hogy adventtel kezdődik az új egyházi év is a nyugati 
keresztény egyházban.

Az ünnepi időszak arra szolgál, hogy előkészüljünk 
Urunk megtestesülésének ünneplésére, az isteni sze-
retet megtestesülésére. A bűnbánattartás, gyónás, 
áldozás hozzásegít, hogy lelkileg felkészüljünk a Meg-
váltóval való találkozásra.

Az adventi zsolozsma reggeli dicsérete a 10. száza-
di ismeretlen költemény így kezdődik: 

 „Harsanva szóló hang kiált,
 szétoszlat már minden homályt,
 elűzi messze álmaink,
 az égből Krisztus fénye int.”

A vecsernye himnusza a 9. századból származó 
ismert költemény:

  „Csillagok teremtő Ura,
 hívők örök fénysugara,
 ó, üdvözítő Krisztusunk, 
 hallgasd meg esdeklő szavunk.”

Ebben a himnuszban Isten örök tervében szereplő, 
de az időben megszülető Megváltóról énekel.

Érdemes néhány gondolatot fölidézni a teológia tör-
ténetéből, miközben az Urat, a közelgő Királyt vár-
juk.

Jeruzsálemi szent Cirill szerint a himnuszokban 
Krisztus többféle eljövetelének gondolatával találkoz-
hatunk: 

„Krisztus eljövetelét hirdetjük, nemcsak az elsőt, hanem 
a másodikat is, mely az elsőnél sokkal dicsőségesebb 
lesz.”

Szent Ambrus ezt tanácsolja:
  „Nos embertársam hagyd abba egy kissé elfog-

laltságodat. Kicsit zárd ki magadból a zsibon-
gó gondolatokat. Tedd félre most nehéz gond-
jaidat és hagyd későbbre súlyos kétségeidet”. 

Végül Borromeo szent Károly pásztorlevelében ezt 
olvassuk:
  „Íme szeretteim, elérkezett ez a nagyon jelen-

tős és ünnepi időszak...Krisztus eljövetele nem-
csak azoknak volt hasznára, akik az Üdvözí-
tő korában életek, hanem még most is közli 
erejét mindannyiunkkal.”

A karácsonyra való előkészületnek kialakul-
tak a népszokásai. A hajnali mise nevét a „rorate” kez-
detű antifónáról kapta. Szállást keres a Szent Csa-
lád imakör, igyekezett mindig más családba bevin-
ni az imát. A ferencesek által elterjesztett Betleheme-
zés és Jézus gyermekség történetének jeleneteit oldot-
ta népi színjátékká. /Kár, hogy kiveszőben vannak 
ezek a szokások és nemcsak a vírus-járvány miatt/

Ilyen gazdag ünnepi hagyomány mély gyöke-
ret eresztett az európai társadalomban. Nem megle-
pő, hogy még a 20. századi Magyarországon is számos 
költőt megihletett az advent. 

 „…Éjszakámból feléd fordítom orcám:
 boríts be Bőség! Irgalom, hajolj rám!
 Szüless meg szívemben szeretet. „
 /Rónay György:Advent  első  vasárnapja/
 Baja Mihály Adventben című versében:
 „Körülöttem néma vak sötétség,
 Gyűlölség átka a szívemben,
 fogytán a kenyerünk a kasban,
 Szűkölködünk lelkiekben.”

Ő is rádöbben, hogy a létért való küzdelem-
ben kiüresedik az ember lelke.

Kacsó Sándor Advent a lágerben kétségbeesett hívo-
gató:

 „Ó gyere be kicsi Jézus,
 Ó gyere be béke.
 Hajszolt lelkem hajlékába,
 Fáradt lában, hajlott hátam
 Bús Betlehemébe.”

És végül Bódás János Advent című versében az 
emberi történelem és az üdvtörténelem küzdelme 
sejlik fel:

 „Te szörnyű vajúdó idő,
 ne szülj, ne szülje több rémet!
 Most már örömmel, békességgel,
 legyen megáldva méhed.”

A vallásos történelemszemlélet szólal meg a költe-
ményekben, mely szerint az idő nemcsak technikai 
fejlődést, hanem emberi fejlődést vagy züllést is hoz-
hat. Legyünk azon, hogy emberi fejlődést hozzon.

Békés szép adventet boldog karácsonyt kívá-
nok kedves Mindannyiuknak.

Kamen Ferenc
plébános

ADVENTI VÁRAKOZÁS
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Gyermekek Jogainak Világnapja

1959. november 20-án fogadta el az ENSZ Közgyűlése a Gyermekek Jogai-
ról szóló Nyilatkozatot. Azóta november 20-a a gyermekek jogainak világ-
napja. A Nyilatkozat, azzal a céllal, hogy ” hogy a gyermek gyermekkora 
boldog legyen” olyan konkrét jogokat fogalmazott meg, mint például a 
névhez, az állampolgársághoz és az oktatáshoz való jog. A Nyilatkozat 
nem volt kötelező erejű, így ugyanezen a napon, harminc évvel később, 
1989. november 20-án az ENSZ Közgyűlése elfogadta a Gyermek Jogairól 
szóló Egyezményt, és 1990. január 26-án megnyitotta aláírásra.

Magyarország 1991-ben rati�kálta az Egyezményt, amely így kötelező ere-
jűvé vált hazánkban. Magyarország Alaptörvénye kiemelt védelemben 
részesíti a gyermekkort.

Kimondja, hogy minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szelle-•	
mi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz.
Deklarálja továbbá, hogy a szülők kötelesek gondoskodni kiskorú gyer-•	
mekükről.

Forrás: kormany.hu
A gyermekbarát igazságszolgáltatás néhány eleme:

Jogi képviselet és tanácsadás biztosítása gyermek számára. £

A kiskorúnak joga van a meghallgatásra és a vélemény kifejtésre. £

A gyermek meghallgatását mindenkor képzett szakemberek végezik:  £

gyermekbarát környezetben és gyermekbarát nyelvhasználattal.
A gyermekvédelem alapja a család, rendőrség, helyi önkormányzatok, 
szociális és gyermekvédelmi szakemberek, családsegítők, valamint civil 
szervezetek hatékony együttműködése.
A gyermekvédelmi-, oktatási-, egészségügyi intézményekben dolgozók-

nak és hatóságoknak kötelességük jelezni, ha gyermekbántalmazás, gyer-
meket veszélyeztető helyzet jut tudomásukra. Súlyos veszélyeztető, bán-
talmazó helyzet esetén bűncselekmény gyanúja is felmerülhet.

Minden állampolgárnak lehetősége van jelezni, 
ha gyermekbántalmazást észlel.

Ezért fontos, hogyha bárki a környezetében azt tapasztalja, hogy a gyermek 
segítségre szorul, hívja a 112-es segélyhívó számot, vagy Országos Krízis-
kezelő és Információs Telefonszolgálatot a 06/80-20-55-20 számon.

A gyermekben tudatosítani kell, hogy hol kaphat segítséget, 
és bátran élhet a lehetőséggel.

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány éjjel- nappal elérhető a 116-111 
segélyvonalon, chatszobában: https://www.kek-vonal.hu/ , https://www.
facebook.com/kekvonal elérhetőségen várja a gyermekek és a gyerekekért 
aggódó felnőttek megkeresését.

Mi az adventi koszorú lényege?
Az első, napjainkban is ismeretes adventi koszorú a 19. század közepén 

jelent meg, és egy német lelkész készítette el, Johann H. Wichern. Habár 
eleinte a 24 gyertyából álló koszorúk voltak az elterjedtek, ezt viszony-
lag hamar felváltotta a négy gyertyás változat, jelképezve a négy adventi 
vasárnapot, ami a karácsonyt előzi meg.

A kör alakú koszorú Isten örökkévalóságát, a zöld színek az örök 
életet, míg a gyertyák fénye Jézust, mint a „világ világosságát” jelké-
pezik.

Az advent kezdete egyben az egyházi év kezdetét is jelöli. Az advent 
elnevezés a latin „adventus” szóból ered, ami megérkezést, eljövetelt 
jelent, ami természetesen Jézus születésének és eljövetelének várakozá-
sára utal.

Az adventi időszak lényege, hogy ráhangoljon bennünket Jézus 
Krisztus születésének megünneplésére, és emlékeztessen az eljövendő 
második eljövetelére.

Főleg gyerekek számára (de nem csak) egyre népszerűbb az adventi 
naptár készítése, így a gyermekek számára is érthetővé válik a várakozás 
valósága.

forrás: https://www.edenkert.hu/vilagos-zold/idezetek-tortenetek/adventi-
koszoru-tortenete-keszitese/4415/

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, 

Mobil:	+36-20/560-5146	•	e-mail: elbir@bacs.police.hu | www.police.hu/bacs/bunmegelozes

ISMERED AZ ADVENTI KOSZORÚ TÖRTÉNETÉT?
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A fűtési szezonban gyakoribbá válnak az olyan bűncselekmények, ame-
lyek a fűtéssel, a fűtőanyagok beszerzésével kapcsolatosak. Az utazó áru-
sok körében idén is megjelenhetnek a tűzifával házaló kereskedők, akik 
házról-házra járva próbálják értékesíteni teherautóik rakományát illetve 
interneten is sokan ajánlanak olcsó tüzelőt. 

Mértékegységek, mennyiségek, árak

Tűzifát általában súlyra vagy térfogatra vásárolnak, és a mértékegységek 
különböző számításával fennáll a csalás lehetősége. A legtöbben mázsá-
ban szeretnek tűzifát vásárolni, pedig sok tűzifát árusító és forgalma-
zó helyen nem áll rendelkezésre hiteles mérőeszköz. Így a legtöbbször a 
vásárlók, és gyakran a kiszállítók sincsenek tisztában az adott mennyiség 
tömegével.

Javasoljuk, hogy csak olyan helyről vásároljon, ahol hitelesített mérlegen 
mért, mérlegjegy alapján kiállított számla ellenében kell a fáért �zetnie. 
Ebben az esetben megnézheti a vásárolni kívánt fát, ott lehet a mérlege-
lésnél, és ténylegesen azt a fát és azt a mért mennyiséget fogja megkapni, 
amit megrendelt, kiválasztott. Ugyanakkor célszerű lehet ilyenkor műszer-
rel megmérni a tűzifa nedvességtartalmát.

A HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK ELŐÍRJÁK, HOGY TŰZIFÁT 
TÖMEGRE ÉRTÉKESÍTENI CSAK HITELESÍTETT MÉRLEGEN 

TÖRTÉNŐ MÉRLEGELÉS UTÁN, 
A MÉRLEGELÉSRŐL KIÁLLÍTOTT MÉRLEGJEGGYEL

VAGY EGYÉB, A MÉRLEG AZONOSÍTÁSÁT
 BIZTOSÍTÓ BIZONYLATTAL LEHET.

Térfogategységben való értékesítésnél is sokféle mértékegység fordul elő 
a piacon.

Méteres (ritkábban több méteres) hosszban kitermelt, feldolgo-•	
zatlan állapot:

Közvetlenül az erdőgazdálkodótól, az erdőről Ilyen formában vásárol-
ható tűzifa, kizárólag köbméterben (m3 ) számolva, de néhány fatelepen is 
árusítanak ebben a formában.

Az esetek legnagyobb részében friss termelésből származik a faanyag. 
A megvásárolt tűzifa mennyiségéről lerakás előtt, a teherautón megmérve 
lehet a legkönnyebben meggyőződni.

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, 

Mobil:	+36-20/560-5146	•	e-mail:	elbir@bacs.police.hu	|	www.police.hu/bacs/bunmegelozes

TŰZIFAVÁSÁRLÁSKOR SE VÁLJON CSALÁS ÁLDOZATÁVÁ!



DÁVODI ÉLET                                                                        XXXV. ÉVFOLYAM, 2020. DECEMBER                                                  szEnT kARÁCsOnY hAVA 

1010

KARÁCSONYI RECEPTEK

Karácsonyi kávéízesítő szirup
Hozzávalók

30 dkg •	 Koronás Kristálycukor
2 dl víz•	
2 teáskanál mézeskalács fűszer•	
1 vaníliarúd•	

Elkészítés
A cukrot a vízbe öntjük, hozzáadjuk 
a mézeskalács fűszert és 10 perc alatt 
összefőzzük. Felhasított vaníliarudat 
csinos üvegbe teszünk és erre öntjük a 
mézeskalács ízű szirupot. Min. 3 napig 
érleljük, kávéba, teához nagyon � nom 
ízesítő.

forrás: https://www.koronascukor.hu/
receptek/detail/karacsonyi-kaveizesito-
szirup/

Hasított, darabolt tűzifa:•	
Kalodázott: Érdemes oda� gyelni arra, hogy az áru valóban szorosan 

legyen rendezve, a közepére ne csak szórtan rakják a fát.
Hálós ömlesztett: Itt arra kell � gyelni, hogy a henger formájú csoma-

golt tűzifa számolása helyesen történjen.
Ömlesztett: Itt kell a legjobban oda� gyelni, mert ebben a formában 

tévesztik meg legtöbbször a vásárlókat. Még a járművön lévő megrendelt 
fa szemrevételezésénél érdemes meggyőződni arról, hogy nincs semmi 
idegen tárgy a tűzifa alá rejtve (autógumi, raklap, alátámasztott lemezek 
stb.), ami a tűzifa külső térfogathatárait indokolatlanul megnövelné.

Forrás: https://portal.nebih.gov.hu/

A rendőrség kéri az állampolgárokat, 
hogy fogadják meg az alábbi 
bűnmegelőzési tanácsokat:

- Fontos, hogy megbízható forrásból vásároljanak tüzelőt és a vásárlás 
részleteit mindig tisztázzák. 

Idegen személyektől vásárolni kockázatos!

- Tisztázzák azt is, hogy milyen fajtájú a fa, illetve a megrendelést és 
az árat rögzítsék írásos formában is.

- Pontosítsák, hogy a szállítás, valamint a rakodás költségét az ár 
tartalmazza-e, vagy azt külön kell megtéríteni.

- A leszállított mennyiséget mérjék le, arról kérjenek számlát.

- Lehetőleg a nappali órákban történjen a rakodás!

- Interneten előre utalással ne vásároljon tűzifát!

- A tűzifának, mint minden árunak van egy általánosan kialakult ára. 
A nagyon olcsó legyen gyanús; lehet, hogy a fa lopásból származik!

- Aki tudottan lopott fát vásárol, orgazdaság bűncselekményt követ el.

Bűncselekmény észlelésekor hívja a 112-es segélyhívószámot!
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Kandírozott mandula
Hozzávalók

3 dkg vaj•	
1 teáskanál mézesfűszer•	
10 dkg •	 Koronás Kristálycukor
2 nagy csipet só•	
20 dkg mandula (héjas)•	

Elkészítés

Egy serpenyőt előmelegítünk, megolvaszt-
juk benne a vajat, hozzáadjuk a mézeska-
lács fűszert és a cukrot, kevergetjük, majd 
fél dl vízzel felengedjük. Kevergetve sűrít-
jük, majd hozzáadjuk a mandulát. Enyhén 
sózzuk. Sütőpapírra terítjük és 180 fokos 
sütőben még 10 percig pirítjuk. Tetszetős 
zacskóba csomagoljuk.

forrás: https://www.koronascukor.hu/recep-
tek/detail/kandirozott-mandula/

Meggyes-mogyorós szelet
Hozzávalók

20 dkg liszt•	
10 dkg hideg vaj•	
1–2 evőkanál hideg víz•	
1 csipet só•	
1 dl tejszín•	
3 evőkanál meggylekvár•	
8 dkg aszalt meggy•	
8 dkg •	 Koronás Kristálycukor
15 dkg sótlan mogyoró•	

Elkészítés

A linzertésztához a sóval elkevert lisztet a 
vajjal összemorzsoljuk, hideg vízzel össze-
állítjuk, majd fóliába csomagolva fél órát 
pihentetjük. A tésztát lisztezett felületen 
kinyújtjuk. A tejszínt a cukorral felforraljuk, 
és 2 percig főzzük. A meggyet és a mogyo-
rót feldaraboljuk, majd a tejszínhez adjuk. A 
tésztát sütőpapírral bélelt sütőlemezre húz-
zuk, majd megkenjük lekvárral, rákenjük 
a tejszínes-meggyes krémet, és 180 fokon 
15–20 percig sütjük.

forrás: https://www.koronascukor.hu/recep-
tek/detail/meggyes-mogyoros-szelet/
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Kiadja:	Dávod	Önkormányzat	Szerkeszti	a	szerkesztőbizottság	•	Felelős	szerkesztő:	Galló	Emese	
Szerkesztőség és kiadó címe: 6524 Dávod, Dózsa Gy. u. 61. 

Nyomdai előkészítés: Arculat Nyomda K� . 6500 Baja, Attila u. 15. 
Nyomda:	Arculat	Nyomda	6500	Baja,	Attila	u.	15.	•	Felelős	vezető:	Csuvár	Zoltán		

Készült: 900 példány

Ismét egy év véget ért,
tovaszállt!
Hálás vagyok mindenért,
ami volt, ami várt!

Tanultam új dolgokat,
eleget,
voltam búsabb – boldogabb,
ami épp lehetett!

Ebből áll az életem,
s folytatom,
vágyaimat éltetem,
fel soha nem adom!

Nem mondok le semmiről,
ami szép,
a lemondás álmot öl,
a szívem tépi szét.

Utamon tovább megyek,
bármi vár,
közben szívvel szeretek,
s örömöm rám talál!

Vidítok bús lelkeket,
s nevetek,
s jobbá válok veletek,
amikor szeretek.

Jön az új év, s fogadom,
ami vár,
járjunk a jó oldalon,
s tűnjön el a sivár!

Jövőre is veletek
legyen szép!
Kívánok jó emberek
jobb sorsot, szerencsét!

Aranyosi Ervin: Óév búcsúztató, újév váró

Örömökben gazdag 
Karácsonyi Ünnepeket

és Boldog, Békés Új Évet kíván
Dávod Község Önkormányzatának

minden dolgozója!


