
Lehet- e még valami újat mondani szent Ist-
vánról, amit eddig még nem tudtunk?

Lényegeset valószínűleg már nem. Legföl-
jebb tovább gondoljuk mindazt a hatástör-
ténetet, ami számunkra, nemzetünk, egy-
házunk számára szent István király élete és 
műve jelentett. Bár mindig vannak szenzáci-
ót keltő hírek, miszerint szenzációs felisme-
résre jutottak, hogy szent Istvánnak volt egy 
Ottó nevű fia, aki azonban korán meghalt. 
Hát a tudományos igéjű hagiográfiákban, 
azaz szentek életében, ez régóta ismert. 

Amit mi mindig tudunk egy ilyen alkalom-
mal, azaz, hogy az ismétlésen túl mindazt az 
értéket próbáljuk kibontani, amit számunkra 
szent István király jelent. Alkalom tehát az 
ünneplésre, az idő és örökkévaló dolgok ta-
lálkozására, a halálra, a tovább gondolásra, 
és a követés újbóli elhatározására. 

Azt írják a Krónikák, hogy 1038-ban, amikor 
meghalt szent István, nagy sírás-rívás volt az 
országban, az egész Kárpát-medencéből jöt-
tek gyászolni és temetni őt, és a magyar nép 
mintegy 3 évig – nem egy évig, hanem háro-
mig – lélekben gyászolta. 

De 1083-tól a szentté avatásától kezdődően 
örömünneppé lett szent István királynak ha-
lálnapja, amit mi mennyei születésnapnak is 
mondunk, mert hisszük azt, hogy ő a halálá-
ban elnyerte az üdvösséget.

Hogy mit köszönhetünk szent Istvánnak? 

Többek között azt, hogy itt vagyunk. Mert 
szent István nélkül államunk nem maradt 
volna meg. Azt mondják, hogy 7 ezer évre 
visszavezethető valamilyen módon a ma-
gyarság múltja. Egy-két ásatási, genetikai 
azonosítás, hogy valahonnét Ázsiából jöt-
tünk, Uralmon, Ugorszálláson, Magna Hun-
gárián, Etelközön keresztül, ilyen sztyeppei 
vándorlók voltunk, míg végre letelepedtünk 
a Kárpát-medencében. Lehet, hogy tervsze-
rűen és tudatosan, nem pusztán a besenyők-
től üldözötten, de még akkor is oly hajszá-

lon múlott, hogy nem múltunk el, az éppen 
az augsburgi vereségnél vált egyértelművé, 
amikor 955-ben szétverték a magyar csapa-
tokat. 

A nyugati kereszténység egy hálaadó ünne-
pet vezetett be - mint ahogy nekünk hálaadó 
ünnepünk Urunk színeváltozása - annak 
mintájára szent Lőrinc napját, hogy győztek 
a pogány és istentelen magyarok fölött. 

Hiába mondjuk, hogy volt mindenféle föl-
jegyzés, rovásírás, de nem tudjuk, hogy ki 
volt Árpád közvetlen utódja! Sok mindent 
nem tudunk arról a 120 évről, szent István 
királynak kellett jönnie, hogy sziklaalapra 
helyezze a törzsszövetségben élő magyarsá-
got.

És a műve az egyszerre zseniális és egyszerre 
maradandó. Államot, benne kereszténységet 
adott népének. És, hogy független lehessen, 
a római pápa felé fordult.  

Nem a Német-Római császár felé, mert ak-
kor is elveszítettük volna a függetlenségün-
ket, ahogy a csehek elveszítették, de nem is 
Bizánc felé, mert az ortodox-kereszténység 
– ha még akkor nem is – de később egyet 
jelentett a pánszlávizmussal. Elfelejtettük 
volna a nyelvünket, mint ahogy a bolgárok 
elfelejtették. Hogy megmaradhattunk ma-
gyarnak, szent Istvánnak ez a döntése, hogy 
a pápától kért koronát, ez tette lehetővé. 

45 vármegyét alakított és alapított, kb. 10 
egyházmegyét, köztük az elsők között a ka-
locsait, a miénket, különböző apátságokat, 
törvényeket hozott. Kódexeinkben 56 tör-
vénynél hivatkoznak szent István királyra. 
Ma is érvényes a törvényeinkben az, hogy az 
árvákat nem lehet kisemmizni. Ez benne van 
szent István törvényeiben. És aztán Intelme-
ket adott és mindenekelőtt jó példát! 

A különböző legendák örökítették meg az ő 
életét, mi a legendákra gondolva azt gondol-
juk, hogy azok olyan elbeszélések, írások, 
amelyek rokoníthatók a mesével. Egyáltalán 
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nem így van, mert a legenda annyit jelent: Olvasandó! Olvasni 
való írás. 

Ilyen volt a Kis és Nagylegenda, és a Hartvik püspök által meg-
írt legenda, amely fejlődést mutat már, mert mindig más és más 
szempontokra figyelnek föl a legenda írói, és kollektív emlékezet 
által megőrzött tényeket rögzítik, azon elmélkednek, és adják a 
késői utódok okulásául. 

Ezért helyes úton járunk, ha mi is tovább gondoljuk szent István-
nak az életét, szent István által adott intelmeket, törvényeket, és 
azt a kultúrát, amit kereszténységnek nevezünk. Ő azt a nagy tettet 
vitte végbe, hogy a nemzetet térítette. Oly nehéz megváltoztatni 
embereket, hát még egy népet! És ő még ebbe a nagy fába is bele-
vágta a fejszéjét, hogy a nép gondolkodását megváltoztassa. 

Hát láthatjuk azt, mert nagy történelmi fordulók tanúi lehettünk 
az elmúlt 25 évben, hogy egy ország gondolkodását is milyen 
nehéz megváltoztatni. Hogy akik belegyöpösödtek valamibe, hiá-
nyos vagy téves ismeret folytán, szinte kiállíthatatlanok abból az 
ismeretből, és főleg abból az életformából. Ebből adódik sokszor 
nosztalgia az iránt a múlt iránt, ami óhatatlanul is összedőlt. Nem 
úgy, mint szent István állama, aki 41 év királysággal az Árpádház 
idején túl is 

maradandó hazát adott nekünk. Oly csodálatos az, amit megállapít 
róla Hartvik püspök is és a legenda írója is, hogy Krisztust hor-
dozta szívében, száján és tetteiben. Ezzel tökéletesen jellemezte 
szent István királyt. 

Elsőként az uralkodók közül ajánlotta föl az országot Szűz Má-
riának, ahogy mi mondjuk: Magyarok Nagyasszonyának. Ezzel 

a mindenkori keresztény embernek megadta a példát és az indít-
tatást, hogy a szavaink, tetteink, gondolataink váljanak egybe. 
Vagyis törekedjünk arra, hogy az evangélium szellemét megis-
merve keresztény életet éljünk. Ez egy örök program! Mindenki-
vel újra kell kezdenünk és minden néppel.

Szent István szellemében éljünk, mert valahányszor ez a nép a kö-
vetésére szánja el magát – fölemelkedik. Akkor, amikor elfordul 
tőle, visszasüllyed. Most egy olyan időszakot élünk egy idő óta, 
mintha az élet ellenségei lennénk. 

A magyarság fogy. Krisztus szellemét kereste ő és az ő nyomán 
keresnünk kell nekünk is. Mi is arra gondolunk, amikor hitünket 
vagy életünket számba vesszük, hogy példák álltak előttünk. És 
ezek a példák nem maradhatnak meg rezerváltan a mi életükben, 
hanem tovább kell adni. Szent István is ezt kérte fiától, és miután 
az Intelmeket mi úgy fogjuk föl, hogy kövessük, hogy Krisztus 
legyen ajkunkon, szívünkön, tetteinkben és ugyanazon gyermeki 
szeretetettel tiszteljük a szűz Máriát, ahogyan ő tette. 

Ha ezen az úton járunk, akkor vagyunk igazán szent István tisz-
telői. Különben elmondhatja rólunk azt, amit Izajás próféta mon-
dott: Ez a nép csak ajkával tisztel engem. Mi nemcsak ajkunkkal 
akarjuk tisztelni, hanem szívünkkel és tetteinkkel is.

Legyez ez a szent István ünnep alkalom arra is, hogy föltekintünk 
rá, példáját akarjuk utánozni, és közbenjárását kérjük. Amen

Kamen Ferenc

Plébános

Strandfesztivál!
2014. 08. 16-án dávodi lakosoknak

eGÉsz nap
a belÉpÉs InGyenes

900 órától 2100-ig a Dávodi Strandfürdőbe!
Termálvíz, jéghideg italok, 

party hangulat DJ. Csumival,
koktélozás Balázzsal, 

borkóstoló a Naphegy pincészet 
kínálatából, és bográcsos főzés.

Egész nap programokkal, kívánságműsorral, 
és újdonságunkkal a vízen járó labdával 

várjuk kedves vendégeinket!

Információ: info@davodfurdo.hu • Tel.: 30/458-09-55
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talajvíz-bebocsátások miatt túlterheljük a szennyvíztisztító-tele-
peket és gyakran a csatornahálózaton kiöntéseket okoz, továbbá a 
mélyebben fekvő lakóingatlanok elöntését is okozhatják. A több-
letvíz elvezetése ezen kívül jelentős többletköltséggel jár.

szIGorÚan tIlos
a csatornába juttatni az alábbi anyagokat:

- mérgek,

- gyógyszerek és növényvédő szerek,

- nehézfém tartalmú folyadékok,

- tűzveszélyes anyagok, benzin, hígító, festék stb.,

- lebomlásuk során mérgekké, vagy tűzveszélyessé váló 
anyagok,

- állattartásból származó hígtrágya,

- háztartási ételmaradék, még akkor is, ha aprított (konyha-
malac), zsírok, olajok,

- háztartási állatfeldolgozásból származó hulladék, pl: hal-
fej, emlősök belsősége stb.

- elpusztult kisállatok tetemei,

- emésztőkből szippantott nagy agresszivitású szennyvíz a 
Szolgáltató engedélye nélkül

- bármilyen eredetű fa, kő, csont, műanyag háztartási esz-
köz, fémkupak, műanyag és üvegpalack stb.

- macskaalom (még ha természetbarát megjelölést is élvez), 
építési törmelék, homok, kavics,

- vízben nem oldható, egészségügyi anyagok (vatta, tampon 
stb.),

- egyéb háztartási hulladékok (textil, növény, gyümölcs-
mag, szárnyasok tollazata, szőr, stb.)

- csapadékvíz

■ Mit szabad beleengedni a csatornába?
Csak a WC használat, mosás, mosogatás, tisztálkodás, taka-
rítás során keletkező szennyvizet szabad beengedni a csator-
nába.

Megkérnénk a hálózathoz már csatlakozott, és a későbbi-
ekben csatlakozó tagokat is, hogy a fent említettek figye-
lembevételével használják a csatornahálózatot! 
Amennyiben az Ön utcája még nem kapta meg a csatlako-
zási engedélyt, ne kössenek rá, és ne engedjenek semmit a 
csatornába! 

TÁJÉKOZTATÓ
a SZENNYVÍZBERUHÁZÁSRÓL

(KEOP-1-2-0/2F/09-201-0013)

KÖZÉRDEKŰ HÍREK

Először is szeretnénk megköszönni a lakosság türelmét és segítő-
készségét, melyet az elmúlt időszakban tanúsított, és továbbra is 
kérjük türelmüket a beruházás teljes befejezéséig, mely várhatóan 
2014. október 20-a lesz. Jelenleg 25.565 fm készült el a csator-
nahálózatból (gerinc vezeték), mely a teljes mennyiség 96,3 %-a.

Minden a terv szerinti ütemben halad.

Ahogy azt tapasztalhatták egyre több területen készül el teljesen 
a hálózat kiépítése. 2014. július 4-én megkapta a régóta várt rá-
kötési engedélyt a II. számú öblözet összes ingatlana. Ezzel meg-
kezdődhettek a tényleges rákötési munkálatok az alábbi utcákban:  
Liszt Ferenc utca, Arany János utca, Zombori utca, Vasútsor utca, 
Kossuth Lajos utca 24-51. házszámok között, Szabadság utca, 
Bem József utca, Alkotmány utca 1-10. házszámok közt; Kiss 
utca, Jókai Mór utca, Táncsics M. utca 1., 2/a.,2., 4., 6. házszámú 
ingatlanok; József A. utca, Klapka utca.

Ezekben az utcákban a Duna Földmunka Bt. felkeresi azon in-
gatlan tulajdonosokat, akik az érdekeltségi hozzájárulásukat már 
megfizették, vagy az előírt ütemben folyamatosan fizetik, és díj-
mentesen elvégzik az ingatlanon belüli rákötéseket.

Ismételten felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 
akinek van még fizetési kötelezettsége  

társulatunk felé, ne feledkezzen meg róla! 

Már csak néhány utca van hátra, melyekben még nem készült el 
teljesen a hálózat. Ezek a következők:

Dózsa György utca 34 - 102 házszámok között, Kígyó utca, Dam-
janich utca, Wesselényi utca, Kölcsey Ferenc utca, Gárdonyi Géza 
utca, Madách Imre utca, Hámán Kató utca. Ezen utcákban az in-
gatlanon belüli rákötések azután kezdődhetnek el, hogy a (D-III, 
D-IV, D-V, D-VI) szennyvízátemelőket üzembe helyezték. Remé-
nyeink szerint a következő hónapban erre is sor kerül, és októberre 
minden „jól fizető” ingatlan tulajdonos csatlakozik a szennyvíz 
hálózathoz. 

Szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét a hálózat használatá-
val kapcsolatos tudnivalókra! 

A szennyvízcsatorna hálózat általában csak a szennyvizet képes 
elvezetni. Még akkor sem szabad más eredetű vizet belejuttatni, 
ha úgy tűnik, hogy ez a víz is elfolyik. A szabálytalan esővíz- és 
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ÖnkorMányzatI választások FELHÍVÁS

KÖZÉRDEKŰ HÍREK

elnöki nyilatkozat  
a 2014. évi önkormányzati választás kiírásáról

Falvaink, városaink, megyéink önkormányzatai legújabb kori de-
mokráciánk nélkülözhetetlen tartópillérei. Az önkormányzatiság 
elve olyan alkotmányos érték, amely a helyi közösségekhez tar-
tozók demokratikus akaratnyilvánításán nyugszik. Ezért fontos, 
hogy az őszi választások alkalmával a polgárok minél nagyobb 
számban szóljanak bele saját közösségeik sorsának alakulásába. 
Kiemelten fontos az is, hogy a választások lebonyolításának min-
den alkotmányos feltétele biztosított legyen.

Az Alkotmánybíróság 2014. július 21-én meghozott határozata 
egyértelmű és világos helyzetet teremtett az önkormányzati vá-
lasztások törvényi szabályozásában. Az Alkotmánybíróság dönté-
sét követően semmilyen olyan alkotmányos aggály nem vethető 
fel, amely befolyásolhatná a 2014-es önkormányzati választások 
törvényes kiírását és lebonyolítását.

Azzal, hogy az Alkotmánybíróság hétfői döntése pontot tett a vá-
lasztások rendjét befolyásoló vitás kérdések mindegyikére, min-
den akadály elhárult a választások kiírása elől. Ezért – élve köz-
társasági elnöki jogkörömmel – a mai napon meghozott államfői 
határozatommal 2014. október 12-ére tűzöm ki az önkormányzati 
választások időpontját.

Áder János 
Magyarország köztársasági elnöke

Forrás: http://www.keh.hu/elnoki_nyilatkozatok/1894-Elnoki_nyilatkozat_a_2014._evi_
onkormanyzati_valasztas_kiirasarol

Tisztelt Dávodi Lakosok!

Már több alkalommal hívtam fel az Önök figyelmét mind írásban, 
mint pedig szóban a településünkre érkező idegenekkel szembeni 
elővigyázatosságra. Házaikba csak magát igazolni tudó személyt, 
személyeket engedjenek be! A Posta előtt árusító külföldi árusok-
tól lehetőség szerint ne vásároljanak, hiszen ugyanezen portékákat 

helyi vállalkozók üzleteiben is 
meg tudják venni. Amennyiben 
ismeretlen, gyanús alakok felbuk-
kanását észlelik településünkön, 
kérem, jelezzék felém, vagy 
bármelyik polgárőr felé, illetve a 
Rendőrség 107-es telefonszámán. 
Az óvatossággal nagyon sok 
bűncselekménynek tudnánk elejét 
venni.

Figyeljenek, vigyáz-
zanak egymásra, a nem 
lakott ingatlanokra, és 

környezetükre!

Keresztes Tamás Gábor

A Dávodi Polgárőr Egyesület 
Elnöke

A hálózat folyamatos építése mellett július 15-ével megkezdődtek 
a helyreállítási munkálatok is. Hamarosan eltűnnek a gödrök, az 
útburkolatok ismét egyenletesek lesznek. Ezúton is elnézést ké-
rünk a munkálatok miatt keletkezett esetleges kellemetlensége-
kért, és továbbra is számítunk türelmükre, és együttműködésükre! 
Mindannyian tudjuk, hogy egy építkezés bizonyos szintű rombo-
lással is jár, de igyekszünk mihamarabb, és a lehető legjobb álla-
potban visszaállítani a falu utcáit. 

A beruházás anyagi oldalát tekintve egy örömteli hírrel szolgálha-
tunk az Önerő - Támogatói Okiratból idézve:

„A Miniszterelnökség (továbbiakban Támogató) Dávod köz-
ség szennyvízelvezetési és tisztítási projekt elnevezésű, KEOP-
1.2.0/2F/09-2010-0013 számon nyilvántartott, és az Európai Unió 
Kohéziós Alapjából/Regionális Fejlesztési Alapjából támogatott 
(a továbbiakban: uniós támogatás) projekt költségeinek saját for-
rás kiegészítéséhez vissza nem térítendő támogatást nyújtott a Dá-
vod Község Önkormányzata (a továbbiakban Kedvezményezett) 
részére. 

A Kedvezményezett által az egyes kifizetési igénylésekhez kap-
csolódóan igénybe vehető önerő-támogatás maximális összege: 
69.281.358 Ft. A támogatás igénybevételére - kifizetési kérelem 
benyújtása útján - 2014. december 31-ig van lehetőség. ”

A projekt teljes körű munkaterület átadás átvételére 2013. febru-
ár 5-én került sor.  A kivitelezési munkálatok az előírásoknak, a 
kiviteli terveknek és a vállalkozói szerződésben meghatározottak 
szerint halad előre. Az ütemtervhez képest elmaradás nincs. A 
szennyvíztisztító telep próbaüzeme folyamatos. Az Önkormány-
zat az elkészült szakaszokra való lakossági rákötés engedélyezé-
séről rendszeresen tájékoztatást kap.

Összegzésként elmondható, hogy a projekt jó ütemben, meg-
felelően, reményeink szerint mindenki megelégedésére közele-
dik a befejezéséhez. 

Türelmüket kérve és megköszönve:

Hirtenberg János Sándor

polgármester
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róMaI katolIkus

teMploM 

18:30 óRAI KEZDETTEL 
orGonán játszIk 
Majd sIrok zsolt 
kántor. Elődadásában hall-
hatunk majd egyházi és világi 
műveket egyaránt. 

általános Iskola Épülete 

19:30 óRAKoR A „DÁVoDI MŰVÉSZEK ALKoTÁSAI” 
KIÁLLÍTÁST megnyitja Hirtenberg János Sándor pol-
gármester. A kiállítás elnevezése is mutatja, hogy a helyszínen 
dávodi művészek alkotásait tekinthetjük meg! A tárlaton láthatunk 
többek között festményeket, rajzokat, fotókat, szobrokat.

sportpálya 

SZoMBAT REggEL 8:00 óRAI KEZDETTEL „a 102/2012. 
(X.1) VM rendelet alapján a Falumegújítás, fejlesztés 5. cél-
területe a 2076452112 azonosítószámú - „Műfüves sportpálya 
építése Dávodon„ elnevezésű - pályázat keretében megépített 
MŰFüVES SpoRTpÁLyA ünnEpÉLyES ÁTADÁSA LESZ 
MEgTEKInTHETő A „FoCIpÁLyÁn”.

Az ünnepélyes átadó keretében 8:30 óRAI KEZDÉSSEL 

DÁVoD FüRDő KupA 

kerül immár hetedik alkalommal megrendezésre a pályán. A ku-
pára 2014. augusztus 16. reggel 8:30 óráig nevezhetnek a csapa-
tok. Érdeklődni és nevezni a 06-70/9350-217 telefonszámon Antal 
Tibornál lehet. A csapatok az elmúlt évekhez hasonlóan most is 
fürdőbelépőt kapnak! Az 1-3. helyezett a fürdőbelépőn felül díja-
zásban részesül. 

DÉLELőTT 10 óRÁTóL a déli harangszóig le-

hetőség lesz kipróbálni a BuBoRÉKFoCIT! 

Mi az a buborékfoci? A legújabb sportőrület, a Buborékfoci!

Ha eddig azt hitted, hogy a foci nem tud semmi újat mutatni, akkor 
bizony nagyot tévedtél. Egyre jobban terjed a buborékfoci! A já-
ték ötlete a norvég helyi TV munkatársai agyából pattant ki. Úgy 
gondolták, hogy a foci így még élvezetesebbé és szórakoztatóbbá 
válhat. 

AuguSZTuS 15. pÉnTEK

auGusztus 16. szoMbat

Dávodi Napok
15-16-17.

2014. augusztus

Római Katolikus Templom Általános Iskola épülete

Az új műfüves Sportpálya

Buborékfoci
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A szabályok ugyanazok, a változás csak annyi, hogy a játékosok 
egy műanyag, felfújható „buborékban” játszanak, és csak a lábuk 
van szabadon térdtől lefelé. Ezzel a buborékkal a felső testünkön 
kell fociznunk teremben, műfüves pályán, vagy akár a szabadban, 
hiszen az esésektől megvéd a buborék. Az új őrület már csak azért 
is mókás, mivel itt a pályán fel lehet, sőt, fel kell löknünk a mási-
kat, hogy megszerezzük a labdát és gólt lőjünk. Ritka szórakoztató 
a hatalmas buborékkal szaladgáló játékosok látványa, hát még 
az, amikor egy-egy ütközés után fejre, majd talpra állnak, mint a 
keljfeljancsi. A felfújható buborékban szaladgáló játékosok, nyu-
godtan ütközhetnek egymással, hiszen a buborék teljes mértékben 
megvédi őket az esésektől. Mindenki akkorát eshet, mint egy ház, 
és semmi baja sem lesz. Az első TV közvetítés a tavalyi év végén 
volt, de ekkor még csak gegként tűnt fel a televízióban. Azóta vi-
szont futótűzként terjed Európában. Olaszországtól egészen Lett-
országig sok állam szervezett már bajnokságokat.

Forrás: http://www.buborekfoci.hu/mi-az-a-buborekfoci

Mindeközben a pályára kilátogató családok gyermekei ingye-
nesen vehetik igénybe az ott felállított lÉGvárat és a 
különböző játékokat. Továbbá a kis pajtásokat bosnyák jános 
dávodi lakos sÉtakocsIzásra invitálja. 

A délelőtt zárásaként, 12:00 óRÁTóL mód van 500,- 
Ft ellenében egy adag babGulyás elfogyasztására. 
a polgármesteri Hivatalban, Sáriczné osztrogonácz nóránál, 
2014. augusztus 14. napjáig lehetőség van az előzetes ebédren-
delésre az összeg befizetésével. A befizetők ebédjegyet kapnak, 
melyet a helyszínen felmutatva jutnak ebédjükhöz. A rendezvény 
napján, a helyszínen, csak korlátozott mennyiségben tudunk ada-
got biztosítani.

Forrás Általános Iskola Könyvtár

AZ EgÉSZSÉg MInDEnEK ELőTT… 
A Bajai Szent Rókus Kórház dolgozói szeretettel várnak min-
denkit a dávodi Forrás Általános Iskola Könyvtárában dél-
előtt 10:00 órától – délután 14:00 óráig, aki fontosnak tartja 
egészségét. 

A könyvtárban általános eGÉszsÉG-
ügyI SZŰRÉSEK lesznek, mint például vÉr-
nyoMÁS-, VÉRCuKoR-, TESTZSÍR 
MÉRÉS STB…

MŰVELőDÉSI HÁZ uDVARA

DÉLuTÁn 15:00 óRÁTóL a gyerekek kerül-

nek a középpontba. A Művelődési Ház udvarán, rossz idő ese-

tén a Művelődési Házban a gyerekeknek ARCFESTÉS, 
KÉZMŰVES FogLAKoZÁS ÉS „VA-
RÁZSLó ISKoLA” lesz, továbbá felállításra kerül 

az udvaron egy lÉGvár kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

17:00 - 17:30 óráig dávodI GItárosok 
MŰSoRA 

A programok zárásaként a teremben 18:00 óRAI KEZ-
dettel a Mesekocsi Színház előadásában a Há-
roM kIsMalac És a vIcces Far-
kas című mesejátékot tekinthetik meg gyerekek és mindenki, 
aki szeret egy kicsit néha még gyerek lenni. Az előadás 19:00 órá-
ig tart. 

A mesejátékhoz egy kis ízelítő, és a színház bemutatkozása:

Mesekocsi Színház

2006. január 1. utazó szín-
házunk alapításának dátuma. 
Alapítónk és vezetőnk R. Ta-
kács Richárd, aki 1991. dec-
embere óta főállásban foglal-
kozik gyermekek és családok 
szórakoztatásával. Az eltelt 
20 év alatt, közel 900.000 
km-t tett meg az országban. 
Mintegy 5000 alkalommal játszott, összesen legalább 250.000 
gyermeknek. Társulatunk tagjai értékes szakmai múlttal rendel-
kező, gyermekszerető és a gyermekek nyelvén értő, jó pedagógiai 
érzékkel megáldott, nyitott, vidám és kommunikatív színészek és 
lelkes amatőrök.

Társulatunk legfontosabb céljai:

- minél több gyermek nézhessen színházi előadást

- a gyermekek értsék(!) meg az előadást,

- szinte észrevétlenül, szórakoztatva hívjuk fel figyelmüket az 
alapvető emberi értékekre,

- valódi színházi élményt kívánunk nyújtani

A gyermekközönség befogadóképessége nagyban függ az esemény 
körülményeitől. Ezeket és a gyermekek reakcióit figyelembe véve, 
szinte minden percben és másodpercben képesek vagyunk változ-
tatni az előadás tempóján, beszédünk hangerején, előadásunk  stí-
lusán. Kifinomult érzékkel hangoljuk össze magunkat a Kedves 
Közönségünkkel annak érdekében, hogy a gyermekek megértsék 
azt, amit  közvetíteni kívánunk és közben jól is érezzék magukat.  A 
mesék segítségével, szórakoztatva kívánjuk felhívni a gyerme-
kek (és sokszor a fölnőttek) figyelmét, alapvető emberi értékekre: 
szeretetre, megértésre, igazságra.

A három kismalac és a Vicces farkas - mesejáték
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A három kismalac és a Vicces Farkas
Angol népmese

Szereplők: Röfi, Rufi, Refi, Vicces Farkas és a Nagybölcsességű 
Vezércsiga

A Malackák élete ilyen: játék, móka, kacagás! Ebbe senki nem 
szól bele! …vagy mégis? Bizony-bizony, néha megkeseríti életü-
ket a furmányos és ostoba Vicces Farkas. Más sem jár a fejében, 
csak a malacvacsora! Röfi Refi és Rufi segítséget kér, méghozzá 
nem mástól, mint a Nagybölcsességű Vezér Csigától! Segít? Nem 
segít? Nem csak ezen múlik a Malackák élete! 

Forrás: http://www.allricardo.com/mesekocsiszinhaz/

20:00 órától FellÉpnek a budapestI 
opERETTSZÍnHÁZ MŰVÉSZEI: 

janza kata 
váGó bernadett 

brascH bence 
szabó dávId 

A művészek bemutatkozása:

janza kata 1972. au-
gusztus 3-án született Bu-
dapesten. Általános iskolás 
éveiben tagja volt a Magyar 
Állami Operaház Gyer-
mekkórusának. 1990-ben 
érettségizett a Veress Péter 
Gimnázium olasz-szakán. 
1991-ben a Bergendy Sza-
lonzenekar női szólistája-
ként tűnt fel. 1994-ban az 
Eurovíziós Táncdalfeszti-
vál ötödik helyezettje lett, 
majd 1995-ben a Magyar 
Rádió Sztárkereső verse-
nyének győztese. 1997-ben 
végzett a Gór Nagy Mária Színitanodában és szintén 1996-ban az 
Operett Színház társulatának tagja lett, ahol az akkor bemutatott 
Elisabeth című musical címszerepével hatalmas sikert aratott, és 
megkapta az év musical-énekesnőjének járó EMERTON-díjat. 
1998-ban jelent meg előző férjével, Pintér Tiborral közös duett 
lemeze, „Miénk a Világ” címmel. Emellett a Walt Disney mesefil-
mek betétdalainak előadója (Oroszlánkirály, Aladdin, Szépség és 
a Szörnyeteg, Herkules, Malacka a hős, Micimackó és a Zelefánt). 
2000. szeptemberétől a Szeszélyes Évszakok állandó szereplője 
volt. 2001. július 21-én mutatták be a Velencei Szabadtéri Színpa-
don a Cyrano című musicalt, melyben Roxána szerepét játszotta. A 
darabot Pintér Tibor rendezte, aki a rendezés mellett főszerepet is 
vállalt a musicalben, Christiant alakította. A Művésznő mindemel-

lett feltűnik még az RTL KLUB Barátok közt című sorozatában is, 
ahol Tilda édesanyját alakítja. 2003 őszén rendszeres szereplője 
volt a TV2 Dalnokok Ligája című vetélkedősorozatnak, színésznő 
kollégáival az Operett Angyalaiként láthattuk őket (Janza Kata, 
Kékkovács Mara, Siménfelvy Ágota és Szinetár Dóra). A 2004-
2005-ös évad musical színésznője lett (Operettszínház), 2006-ban 
pedig Súgó Csiga díjat kapott. Van egy kislánya Janka, és egy kis-
fia Samu. 2014-ben Csillag díjjal jutalmazták az Év női főszerep-
lője kategóriában.

Forrás: www.janzakata.hu

szabó dávId 1985-ben 
született Budapesten. Már 
hat évesen színpadon állt, 
gyerekszínészként több 
musicalben (Oliver!, Nyo-
morultak, Isten Pénze) is 
közreműködött. 2001-ben 
a Budapesti Operettszín-
házhoz került, ahol több 
kisebb szerepet kapott 
(Funny Girl, Elisabeth), 
majd 2004 tavaszán debü-
tált Mercutioként a Rómeó 
és Júlia című musicalben, 
ekkor a színház szólista-
ként szerződtette, miután 
megkapta a Magyar Színész Kamarától a felsőfokú színészi ké-
pesítést. A musical és az operett műfajában egyaránt otthonosan 
mozog. Több országban is énekelt (német és angol nyelven) az 
Operettszínház társulatával. Köztük az Amerikai Egyesült Álla-
mokban (Los Angeles, San Diego, New York, Boston, Washing-
ton, Ditroit, Montreal, Toronto), Japánban (Tokyo, Fukuoka, 
Nagoya, Hiroshima), Kínában (Shanghai), Izraelben (Tel Aviv), 
Oroszországban (Szentpétervár) Németországban (Frankfurt, 
Mannheim, München, Nürnberg) és Ausztriában (Bécs).

Jelenleg a Budapesti Operettszínház tagja, de a Soproni Petőfi 
Színházban, illetve 2012 januárjától a Pécsi Nemzeti Színházban 
is játszik. Szólóalbumon is dolgozik, amelynek dalait és szövegeit 
maga írja. A magyarországi X-Faktor harmadik évadjának az élő 
műsoraiba továbbjutott a fiúk kategóriájában, Geszti Péter men-
torálltjaként.

Forrás: https://www.facebook.com/szabodavidxfaktor/info

váGó bernadett 1980. május 4-én született Zalaegersze-
gen. Eredetileg gyógyszerész-asszisztensnek készült, de már az 
általános iskolában is foglalkoztatta a zene. Ének-zene tagozatos 
osztályba járt és 8 évig tanult hegedülni. 2001-ben felvételt nyert 
a Bartók Béla Zeneművészeti Konzervatórium opera-magánének 
szakára, ahol 2002-ben végzett. Ezt követően a Budapesti Ope-
rettszínházban működő Pesti Broadway Stúdió növendékeként ta-
nult, és az Operettszínház egyik musicalsztárja lett. Első jelentős 
szerepét a Rómeó és Júlia című musical Júliájaként kapta 2005-
ben. Kerényi Miklós Gábor kérésére Szinetár Dóra helyére kellett 
beugrania a Szegedi Szabadtéri Játékokon. Azóta több főszerepet 
játszott. Alakíthatta Vetsera Máriát a Rudolf című musicalben, 
Vitai Georginát az Abigélben. 2008-ban Hermiát formálta meg 

Janza Kata

Szabó Dávid
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a Szentivánéji álomban, 
Dolhai Attila partnere-
ként. Még ebben az évben 
őt választották meg az Év 
Musical Színészévé. Az 
Elisabeth címszerepében 
nyújtott teljesítményéért 
a Színészkamarától meg-
kapta a Színész I. minősí-
tést. Az Operettszínházban 
alakított szerepei mellett 
szinkronszínészként is 
foglalkoztatják. Gyakran 
hallható, mint a mesék 
egyik kedvelt hangja.

Forrás: http://hu.wikipedia.
org/wiki/V%C3%A1g%C3%B3_Bernadett

brascH bence 1991. 
május 4-én született Mo-
sonmagyaróváron. Szülei 
hároméves korában elvál-
tak, édesanyja nevelte őt 
és nővérét, Esztert. Bence 
Mosonmagyaróváron járt 
a Móra Ferenc Általános 
Iskolába és a Kossuth La-
jos Gimnáziumba, ötéves 
angol képzésre. Az iskola 
színjátszó csoporttal rend-
szeresen adtak elő musi-
caleket, amikkel országos 
versenyekre is bejutottak. 
2009-ben jelentkezett az 
RTL Klub tehetségkutató műsorába, a Csillag Születikbe. Azóta 
már egy kislemez, egy zenei díj és három listavezető dal és video-
klip van a háta mögött. 2010 júniusában felvételizett a Budapesti 
Operettszínház musical szakára. 2011-ben a Rómeó és Júlia mu-

sical változatában ő játssza Mercutiót. Hosszú távon színészke-
déssel szeretne foglalkozni, de az éneklés is érdekli. 2010. június 
5-én elnyerte az egyik legnevesebb hazai ifjúsági magazin „Év 
felfedezettje” díját.

Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Brasch_Bence

22:00 uTCABÁL – HARoLD ZEnEKAR (pécs) 
A Harold zenekar repertoárjában sokféle stílus megtalálható (mu-
latós zenék, 60-as, 70-es évek slágerei, tánczenék, örökzöldek, 
rock, blues, mai modern zenék, népi műfajok, német és délszláv 
nemzetiségi zenék).

24:00 TŰZIJÁTÉK 

auGusztus 17. vasárnap

Brasch Bence

Harold zenakar

Tüzijáték

általános Iskola Épülete 

„DÁVoDI MŰVÉSZEK ALKoTÁSAI” 
KIÁLLÍTÁS 
Nyitva tartás: 8:00-12:00 óráig 13:00-17:00 óráig

dávod kláGya I.

A Dávodi Sporthorgász Egyesület 2014. augusztus 17-én 

HorGászversenyt
szervez.

A verseny helyszíne: Klágya I. (az egyesület saját vize)

Gyülekezés 6 óráig. A verseny után eredményhirdetés, majd ebéd.
nevezési díjak:
Felnőtt, női, ifjúsági, vendég: 3.000,- Ft
gyermek: 1.000,- Ft
Nevezni lehet 2014. augusztus 14-ig 
Hirtenberg Jánosné Wesselényi utcai Hor-
gászboltjában (tel.: 06-20/803-1316) naponta 8-16 óráig a neve-
zési díj befizetésével.

Általános Iskola épülete

Vágó Bernadett
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Házunk táján

2014. július 21-től 25-ig a Glóbusz melletti játszótéren 
Gyermek-hetet tartottunk az általános iskolás gyermekek 
részére reggel 9 órától délután 13 óráig, melyre minden ér-
deklődőt szeretettel vártunk.
A szünidei hetet Dóczi Ákos lelkipásztor vezette, néhány 
segítő közreműködésével. Napról napra egyre több gyer-
mek jött és kapcsolódott be a közös programunkba. Érdekes 
mozgásos játékokkal kezdtük a napot két csapatban (Kékek 
és Pirosak), majd hangszeres kísérettel keresztény gyermek-
dalokat tanultunk és énekeltünk. A finom és változatos tíz-
órairól a gyülekezeti testvérek gondoskodtak minden nap.
Utána közösen tanultuk a Bibliai aranymondásokat és hall-
gattuk a tanulságos történeteket lelkipásztorunk tolmácso-
lásában. A kézműves foglalkozáson készítettünk „Kincses 
ládát” papírból, hűtőmágnest, karkötőt, festettünk virágzó 
fákat és ragasztottunk szép színes virágokat. Mindezt aján-
dékba megkapták a gyerekek.
Pénteken este 6 órakor az Imaházban volt az ünnepélyes 
Záróalkalom, ahova a szülőket is meghívtuk. A hét értéke-
lése után minden gyermek választhatott a sok szép ajándék 
közül, attól függően, hogy ki mennyi pontot gyűjtött ösz-
sze…
Nagyon hálások vagyunk Istennek a hét áldásaiért és azért, 
hogy közel 30 gyermek hallgathatta a Bibliai üzeneteket.

Milánkovics Benedekné

A Mozgáskorlátozottak Dél Bács-Kiskun Megyei Egyesülete 
2014. június 21-én – már harmadik alkalommal - tartotta az 
„Esélyegyenlőségi napot” Érsekcsanádon a szabadidő park-
ban.

Ezen a rendezvényen 61 fővel mi is részt vettünk. Igazi kirán-
duló időnk volt ezen a szombaton, és délelőtt többféle program 
közül is lehetett választani. Szakáll István az egyesület elnöke 
meleg szeretettel köszöntötte a megjelent vendégeket, hangsú-
lyozva, hogy minden alkalmat megragadunk, hogy felhívjuk a 
társadalom figyelmét arra, bárki bármikor mozgássérültté válhat 
betegség vagy baleset következtében.

Tíz órakor kezdődött a „Ki mit tud?” kultúrműsor, melyet Gyar-
mati Antalné elnökhelyettes vezetett. A Dávodi Csoportunk ré-
széről a hagyományőrző Asszonykórusunk Varga Mihályné ve-

zetésével népdalokat énekelt, majd Benda Anna egy szép verssel 
és szóló énekkel színesítette a műsort. A tartalmas és színes prog-
ram alatt két helyen még egészségügyi felméréseket végeztek a 
mozgáskorlátozott tagjainkkal, csoportunkból sokan igénybe is 
vették ezt a lehetőséget.

A műsoron láthattunk még népdalénekeseket, versmondókat, 
amatőr humoristát és általános iskolások tánccsoportját, akik 
modern táncokkal szórakoztattak bennünket.

A műsor közben a szakácsok már serényen főzték több bogrács-
ban a finom ünnepi ebédet, melyet egy órakor az ügyes pincérek 
szolgáltak fel a vendégeknek.

Csoportunk tagjai közül többen finom süteményekkel kínáltak 
bennünket, majd a kellemesen eltöltött nap után együtt indultunk 
hazafelé.

GyerMekHÉt

ESÉLyEgyEnLőSÉgI nAp
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dávodI sportÉlet

kIrándulás
balatonFüredre

kIrándulás a
DÁVoDI gyógyFüRDőBE

Ahogy Önöknek is tudomására jutott, a tavalyi évben a sport-
élet megszűnt Dávodon (kézilabda, labdarúgás). Néhány évvel 
ezelőtt a focicsapat tagjai megkerestek, és felhívták figyelme-
met, hogy komoly konfliktus áll fent a csapat tagjai és a sport-
kör elnöke között. Ez a konfliktus különböző emberi és szak-
mai okokból kifolyólag jött létre. Az Elnök Úr a regnálása alatt 
a sportklubot nem minden esetben az Egyesületi Törvénynek 
megfelelően működtette. A tagokat nem megfelelő módon érte-
sítette és tájékoztatta. Érdekességképen jegyzem meg például, 
hogy az Országos Bírósági Hivatalhoz úgy küldte el az éves 
jelentését, hogy elfelejtette megemlíteni, hogy az Önkormány-
zat milyen összeggel támogatta abban az évben a sportklubot. A 
kötelező éves közgyűlések megtartását elmulasztotta.  A tagok 
a kötelezően előírt tagdíjat nem fizették. A sportpályán elvég-
zett felújításokat, fejlesztéseket teljesen önhatalmúlag végeztet-
te el, azokról a tagok véleményét nem kérte ki. Kérdezem én, 
kinek világítson a pályavilágítás, ha nincs futballcsapat?

Keresztes Tamás Gábor 
Önkormányzati Képviselő

2014. július 16-án a Mozgáskorlátozottak Dávodi Csoportja 
kirándulást szervezett a Dávodi Gyógyfürdőbe, „Ahol az idő 
élménnyé válik…”.

Valóban így történt, mert 14 órától folyamatosan jöttek a sors-
társaink és egy óra leforgása alatt 74-en kapták meg a strando-
láshoz szükséges karszalagot. A lángossütőnek is megszaporo-
dott a munkája, ugyanis mindenkit megvendégeltünk egy – egy 
finom lángossal. Mindenki kedvére strandolhatott, beszélgethe-
tett és pihenhetett a szépen kialakított környezetben.

A kellemesen eltöltött délutánért ezúton is köszönet illeti a Dá-
vodi Csoportunk Támogatóit és az Egyesület vezetőit.

Milánkovics Benedekné 
Miklósity László

Nekem a Balaton a Riviéra…! 2014. július 26. napján reggel 
6 órakor indult a buszunk. Az 56 személyes busz szinte teljes 
létszámmal rajtolt Dávodról és az úti célunk Balatonfüred volt. 
A buszunk időben érkezett Siófokra, ahonnét egy kis nyújtóz-
kodás és séta után hajóval indultunk tovább a Balaton északi 
partjának „fővárosába” Füredre. A közel 50 perces hajóút jó-
kedvűen telt a fedélzeten. Megérkezve a füredi kikötőbe a cso-
port több részre vált. Voltak, akik a menetrendszerinti járattal 
elutaztak Tihanyba, voltak, akik Balatonfüreden maradva a 
kisvasúttal városnézésre indultak és voltak, akik gyalogosan 
fedezték fel a város szépségeit. A kisvasút, a kb. 30 perces idő-
tartamú úton, bemutatta a város nevezetességeit. Így láthattuk 
többek között a Cisztercita Apátságot, a Borok házát, a Jókai 
múzeumot, a Görög falut, a Szívkórházat.  Szerencsére az idő-
járás is kedvezett nekünk és a délelőtti felhők délutánra elosz-
lottak az égen. A hajó délután fél 5-kor indult vissza a Siófoki 
hajóállomásra. A nap mindenki számára kellemesen telt és úgy 
gondolom mindannyian legalább 1 élménnyel gazdagabban jöt-
tünk haza szombaton.
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Idén ötödik alkalommal került megrendezésre a Dávodi Bogrács-
fesztivál.  A rendezvény fő szervezője az idei évben is a Dávodi 
Polgárőr Egyesület volt. Örömmel számolhatunk be arról, hogy az 
idei évben kétszer annyi fellépő vett részt a rendezvényen, mint 
tavaly.
A kilátogató vendégek létszáma is bizonyítja a rendezvény létjo-
gosultságát. 
Ezúton is szeretnénk megköszönni azon vállalkozók, szervezetek 
és magánszemélyek támogatását, akik idén is hozzájárultak ren-
dezvényünk sikeréhez.

TÁMogATóInK:
Dávodi Augusztus 20 ZRT.
Dávod Község Önkormányzata
Sümegi Zoltán
Dr. Majer József
Dr. Adám András
Facskó Mátyásné (Becsei Kft)
Frányó Tibor
Dávodi Gyógyfürdő
Anhur Temetkezési Vállalat

Braun Mihály
Szántosi Tibor
Horváth Árpád
Zeller Zoltán
Hiezl János (Beton Ép-Ker Kft)
Berkes István
Klenovics János
Szloboda Csaba
Kontra János
Bezdáni Tóth-paprika
András István Alezredes (Baja Város Rendőrkapitánya)
Kovács Károly Alezredes (Baja Város Tűzoltóságának vezetője)
Kőhalmi Csaba Alezredes (Hercegszántói Határrendészet vezetője)

Valamint szeretnénk megköszönni mindazok segítségét, akik 
egyéb anyagi, tárgyi hozzájárulással illetve munkájukkal segí-
tették a rendezvény létrejöttét.

Köszönettel
Keresztes Tamás Gábor, az Egyesület Elnöke

V. Dávodi Bográcsfesztivál
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