
XIX. évfolyam 7-8. szám, 2015. július-augusztus 195 Ft

KÖZÉLETI LAP



2.

Dunaföldvár településfejlesz-
tési koncepciójának tervezett
egyeztetési dokumentációja
elérhetõ városunk honlapján
(www.dunafoldvar.hu). A
450 oldalas tanulmány a
helyzetkép mellett tartalmaz-
za a lehetséges fejlesztési cé-
lokat, prioritásokat; végleges
formáját a véleményezési el-
járás észrevételeinek beépíté-
sével nyeri majd el.  

nBALOGH EMESE

A gazdaság fejlesztése terü-
letén az ipari park továbbfej-
lesztése, a logisztikai központ
szerepkör erõsítése nyer ki-
emelt szerepet. „A park továb-
bi fejlesztése, a felújítás, kor-
szerûsítés mellett, célszerûen a
logisztikai szolgáltatások irá-
nyában történhet (szállítás,
anyagmozgatás, raktározás,
csomagolás), amelyhez a dunai
kikötõ felújítása, illetve az M6-
os autópálya lendületet adhat. 

A park kiváló adottságokkal
rendelkezik az intermodális
(közút-vasút-vízi út) szállítás
tekintetében. Ennek a figye-
lembe vételével kell keresni a
befektetõket: a logisztika, lo-
gisztikára épülõ gyártás, elosz-
tó-kereskedelmi raktárak tele-
pítésére a dunaföldvári ipari
park a legtöbb hazai ipari park-
nál sokkal alkalmasabb. A
szállítás, szállítmányozás mû-
szaki kiszolgálása, a pénzügyi,
vám-, üzleti informatikai szol-
gáltatások stb. fejlesztése révén
az ipari park jövõje, eredmé-
nyes mûködése biztosítható.“ 

A turizmusfejlesztési kon-
cepcióban a bor- és gasztro-
turizmus, a horgászturizmus,
kerékpáros - és lovasturizmus,
ökoturizmus fejlesztésének le-
hetõsége szerepel. Mindehhez
azonban „szükséges a város-
központ rehabilitációja: az üre-
sen álló házak rendbehozatala,

üzletsorok kialakítása, illetve
parkolóhelyek kialakítása.
Rendkívül fontos lenne a minõ-
ségi kereskedelmi szálláshe-
lyek kapacitásának bõvítése,
elsõsorban szálloda építése
(igény volna rá, nagyszámú üz-
letember utazik át ma is a váro-
son, akik közül sokan meg-
szállnának itt, ha lenne szállo-
dája a városnak). 

Nem csupán a turizmusra,
hanem a város gazdaságának
egészére, így például a keres-
kedelemre is komoly hatással
lehet a Paks2 projekt kapcsán a
térségbe érkezõ jelentõs számú
munkaerõ (több ezer ember),
mégis itt említjük meg kiemel-
ten ezt a projektet, mert elsõ-
sorban a város (akár újonnan
létesítendõ) kereskedelmi és
egyéb szálláshelyeinek kihasz-
nálásában jelenthetne komoly
lehetõséget. Dunaföldvár kife-
jezetten jó esélyekkel pályáz-
hatna az erõmûvi bõvítésen, il-
letve a késõbbi üzemeltetésen
dolgozó személyek elszálláso-
lására.“

A közlekedés területén a par-
kolók kialakítása élvezhet prio-
ritást.  „A kerékpárutak építé-
sével a kerékpáros turizmus
erõsítése (vagy inkább megte-
remtése) a város turizmusának
egyik potenciális fejlõdési esé-
lye.“

„A városok versenyében va-
ló sikeres helytálláshoz, az

életszínvonal és az életminõség
tartós javulásának egyik leg-
fontosabb feltétele Dunaföld-
vár humán erõforrásainak, kul-
turális és humán szolgáltatásai-
nak hosszú távú, koncepcioná-
lis fejlesztése. Ebben fõszere-
pet játszik a város közoktatási
intézményeinek minõségi fej-
lesztése mellett a szakképzési
struktúra és a gazdaságfejlesz-
tési stratégia összehangolása.“

„A munkahelyteremtés ki-
emelten kezelendõ feladat. Kí-
vánatos lenne olyan fejlesztések
megvalósítása, amelyek az értel-
miség számára kínálnának mun-
kalehetõségeket a városban. En-
nek hiányában csak az önkor-
mányzat, illetve az önkormány-
zat fenntartásában mûködõ köz-
intézmények jelentenek munka-
lehetõséget a felsõfokú végzett-
ségûek számára, akik közül so-
kan - különösen a fiatalok - el-
hagyják a várost.“

Az oktatás területén a leg-
fontosabb prioritás, hogy „a
város enyhítse az általános is-
kola területi szétaprózottságát.
Olyan hatékony megoldásokat
kell keresni, amely az önkor-
mányzat költségvetését figye-
lembe véve is képes csökkente-
ni az oktatási intézmények
szétaprózottságát. Legalább az
alsó és a felsõ tagozat egy épü-
leten belül történõ elhelyezésé-
nek feltételeit kell megteremte-
ni, a jelenlegi struktúra rontja

az oktatás hatékonyságát és
színvonalát. 

A közoktatási intézmények
mûszaki állagának megóvása
és javítása érdekében részletes
állapotfelmérésre van szükség,
amely a szükséges munkálatok
elvégzését ütemezhetõvé, ezál-
tal pénzügyileg is tervezhetõb-
bé teszi. 

Prioritásként kell megfogal-
mazni a jelenlegi iskolarend-
szer megóvását, különös tekin-
tettel a gimnázium megõrzésé-
re, melyre minden lehetséges
módon törekedni kell. Szüksé-
ges az eddig elért eredmények
elismerése, a folyamatok to-
vábbvitele, fenntartói szintû tá-
mogatása.“

Kultúra-fejlesztés téren az
alábbi célok lehetnek a legfon-
tosabbak: „helytörténeti tárgyi
és egyéb emlékek gyûjtése, ki-
állítása. (Tájház kialakítására
van már konkrét kiszemelt
helyszín, az Attila u. 19. sz.
alatti épület). A városban tevé-
kenykedõ amatõr mûvészek tá-
mogatása, munkáiból kiállítá-
sok szervezése. Helyi termelõk
számára lehetõség biztosítása
terményeik bemutatására. A
mûvelõdési ház bõvítése, aka-
dálymentesítése, a könyvtár
akadálymentesítése, a Temp-
lom u. 32. sz. alatt közösségi
ház, zarándokház kialakítása,
illetve egy többfunkciós sport-
csarnok kialakítása.“ 

Városfejlesztéssel kapcsolat-
ban Horváth Zsolt polgármes-
ter elmondta, hogy 2016-ban
folytatódik a Duna-part újjá-
építése, illetve a város útjainak
felújítása. Megkezdõdik a Kos-
suth L. utcai volt rendõrségi
épület tetõcseréje, a jövõben
ezzel az épülettel bõvülhet az
általános iskola.

A hosszabb távú célok között
szerepel a gyógyfürdõ szolgálta-
tásainak bõvítése, az I. világhá-
borús emlékmû felújítása, illetve
egy a II. világháború áldozatai-
ra, valamint egy az 1956-os ese-
ményekre emlékezõ szobor fel-
állítása a Duna-parton.

Városunk önkormányzata megfogalmazta
Dunaföldvár településfejlesztési koncepcióját

Ü
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A képviselõk megfogal-
mazták a munkahelyteremtés
fontosságát, egy piac- és vásár-
csarnok megépítésének szüksé-
gességét a Vak Bottyán téren,
illetve a Béke tér átépítésével
kapcsolatos elképzeléseiket. 

Bekerült a fejlesztési elkép-
zelések közé a mûvelõdési ház
és a városi könyvtár felújítása,
egy többfunkciós sportcsarnok
megépítése, továbbá a Bölcs-
kéig vezetõ kerékpárút megva-
lósítása is. 

A mikrotérség településeinek
közös terve a szennyvíztelep
felújítása, s ezzel párhuzamo-
san a belterületek vízrendezé-
se.

A helyi fejlesztések többsége
a megyei szintû fejlesztési kon-

cepcióba is bekerül - tudtuk
meg Horváth Zsolttól -, aki ar-
ról is tájékoztatta lapunkat,
hogy a megvalósításhoz elen-
gedhetetlen pályázati források
megnyitása szeptembertõl vár-
ható. n

Városunk egyik büszkesége,
a Duna- parti sétány és park
nyár elejétõl munkaterületté
vált. A felújítás, átalakítás
hátterérõl, programjáról vá-
rosunk polgármestere tájé-
koztatta lapunkat. 

nSZABADOS SÁMUEL

Évek óta készült már a város
vezetése erre a lépésre. Ez évben
a feltételek adottá váltak a mun-
kálatok elkezdésére. A 46 milli-
ós beruházáshoz a település 22
milliós pályázati pénzt szerzett
egy térségfejlesztõ alapítvány-
tól, a többit a város a költségve-
tésébõl biztosította. 

A felújítás több ciklusban zaj-
lik. Idén a terület déli részét ala-
kítják át: a járdák õszi lomb
szín-összeállítású szilárd burko-
latot kaptak, a park peremén új
feljárók épülnek. A halászcsárda
felõli sarkon országzászló épül

alapzattal és rúddal; az ünnepé-
lyes átadásra és az elsõ zászló-
felvonásra az augusztus 20-ai
ünnepségen kerül sor. 

A zöld területhez és a gyep-
szõnyeghez csak augusztus 20-
a után nyúlnak. A fák közül
csak néhány veszélyesnek ítél-
tet vágtak ki, és ültetéssel pó-
tolják ezeket.

Készül gyermekek és felnõt-
tek számára is játszótér, termé-
szetesen korszerû, az elõírások-
nak megfelelõ eszközökkel és
biztonságtechnikával ellátva. Új
padokat, energiatakarékos térvi-
lágító lámpákat is elhelyeznek a
sétányon, és ismét üzemelni fog
a már korábban kiépített, felszín
alatti locsolórendszer.

Újdonság lesz a volt hajóál-
lomás épületében megnyíló ká-
vézó, hiszen a halászcsárdán
kívül nincs vendéglátóhely a
Duna- parton. Így azok is üdí-

tõhöz, kávéhoz juthatnak, akik
nem akarnak ételt fogyasztani.
Az épület mellett egy nyilvá-
nos mosdót is kialakítanak. 

A jövõ évtõl állandó gondno-
kot kap a park, akinek feladata
a tisztaság és a rend fenntartása
lesz. 

Külön szolgáltatásként meg-
valósul a wifi-zóna kialakítása
a strand és a kemping között.
Ez fõleg a fiatalok számára te-

szi majd vonzóvá a területet,
hiszen akár számítógépes mun-
kát is lehet végezni a friss leve-
gõjû, kellemes környezetben, a
strandon vagy a kempingben. 

A felújítási program tehát
valóban a legmodernebb igé-
nyekhez próbál igazodni. Az
augusztus 20-i rendezvények
résztvevõi az új szolgáltatások
többségét már igénybe is vehe-
tik. n

Megújul a Duna-parti sétány

Július 24-én tartották a
Váradi Metál Kft. új duna-
földvári csarnokának ünne-
pélyes átadását. A projektzá-
ró rendezvényen bemutatták
a meghívottaknak a 130-140
millió forintos beruházást.

nBALOGH EMESE

Az 1994 óta mûködõ Váradi
Metál Kft. ma már megközelí-
tõleg 150 fõt foglalkoztató csa-
ládi vállalkozás. Három he-
lyen, Dunaföldváron, Géder-
lakon és Dunapatajon folytat

termelõ tevékenységet. A cég
fõ profilja a CNC - lemezmeg-
munkálás; a termelés színvona-
lát mutatja, hogy több mint 80
százalékban külföldi piacra ter-
melnek.

Váradi Gábor a hetvenedik
évéhez közeledve is a folyama-
tos fejlesztés híve; ennek az üz-
letpolitikának köszönhetõen
évrõl-évre nõ a kft. exporttevé-
kenysége és munkaerõ-foglal-
koztatása.

Az új üzemcsarnokkal az ed-
digi kapacitás növelése való-

sulhat meg, lakatos- és hegesz-
tõmunkák végzésére, termékek
összeállítására és szakmunkás-

képzésre is alkalmas az épület. 
A beruházás finanszírozási

alapját egy 60 százalékos - 60

Új üzemcsarnokot avattak
a Váradi Metál Kft. dunaföldvári telephelyén

Ü

Ü
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millió forintos -  pályázati tá-
mogatás adta, melyhez a kft. a
pályázatban elõírt 40 millió Ft
önerõn túl még közel 40 millió
Ft-ot tett hozzá. "100 millióból
nem lehet egy ilyen csarnokot
felépíteni - mutatott körbe a pro-
jektzárón Váradi Gábor - a vég-
összeg kb. 140 millió lesz."

A csarnokban végzik szep-
tembertõl a dunaföldvári szak-
iskola szerkezetlakatos és he-
gesztõ tanulóinak gyakorlati
képzését is. E területen is na-
gyot lépett elõre a Váradi Me-
tál Kft., mely 1999 óta közel
220 tanuló szakmai képzését
biztosította. A 2015-2016-os

tanévben 45 diák kezdi meg
szakmai gyakorlatát a vállalat-
nál, ezzel a létszámmal to-
vábbra is a legnagyobb gya-
korlati képzõhelyként tarthat-
ják számon a céget Tolna me-
gyében.

A pályázati lehetõségek ki-
használása területén példaérté-

kû a Váradi Metál Kft. tevé-
kenysége városunkban - hang-
súlyozta Horváth Zsolt polgár-
mester-, ahogy példaértékû a
város fejlesztésében, a techno-
lógia fejlesztésében és a mun-
kahelyteremtésben is a Váradi
Gábor cégvezetõ által irányí-
tott vállalkozás. n

Ü

Szlobodnyik Lászlónak, a
dunaföldvári kerékpárszak-
osztály elnökének meghatá-
rozó volt a szerepe abban,
hogy megépült a városunkat
Solttal összekötõ kerékpárút.
Errõl és a további lehetõsé-
gekrõl beszélgettünk.

nBALOGH EMESE

A földvári kerékpárszakosz-
tály megalakulása után szem-
besültünk azzal, hogy nincs
gyermekekkel bejárható, biz-
tonságos kerékpárút Dunaföld-
vár közvetlen környékén, így
szinte csak terepen tudtunk bi-
ciklizni. Ezen keseregve jött az
ötlet, hogy lobbizni kellene az
egykori vasúti töltésen egy ke-

rékpárút építéséért. A solti ön-
kormányzat már kész tervekkel
is rendelkezett erre a szakaszra,
melynek azonban az építési en-
gedélye azonban lejárt.

A szakosztály feladata volt
egy civil kezdeményezés össze-
fogása - 1250 aláírást gyûjtöt-
tünk -, és a tervek átdolgozásá-
hoz szükséges anyagi fedezet -

700 ezer Ft - felajánlásokból va-
ló megteremtése. A felajánlások-
ból sikerült átdolgoztatni, enge-
délyeztetni a kerékpárút terveit,
amellyel aztán tudott pályázni a
két város önkormányzata,
megépülhetett a két Duna-parti
várost összekötõ kerékpárút.
Hamarosan újabb források
nyílhatnak meg a kerékpár-
utak bõvítésére.

A közlekedéskoordinációs
központ ezért is keresett meg
bennünket. Az EuroVelo6 - az
Európai Kerékpárút Hálózat 6.
számú útja - Dunaföldvár- Solt
környéki szakaszának tanul-
mánytervéhez kértek véle-
ményt arról, hogy hol lehetne a
leginkább optimális nyomvo-
nalat kiépíteni. 
Az EuroVelo 6 az úgynevezett
Folyók útvonala. A Loire

mentén indul, keleti irányban
szeli át Franciaországot, érin-
ti a Bodeni- tavat, majd a Du-
na vonalában Németország,
Ausztria, Szlovákia, Magyar-
ország, Szerbia és Bulgária
érintésével megérkezik Romá-
niába, ahol Konstancánál el-
éri a Fekete- tengert is. 

A legnépszerûbb szakasza
épp ez a dunai, a forrástól a ten-
gerig haladó szakasz, amelybe
most városunk is becsatlakozott.
Reményeink szerint a már meg-
épült kerékpárút hamarosan
folytatódni fog egészen a solti
fehérje feldolgozóig, illetve
tervben van már a Dunaföldvárt
Bölcskével összekötõ szakasz
is. Fontos, hogy a tervek mie-
lõbb elkészüljenek, hogy azokat
a pályázatok kiírásakor azonnal
be lehessen nyújtani. n

Kerékpárutjaink

Szlobodnyik László

Száz éve, az elsõ világháború
idején, 1915-ben alakult meg
hazánkban a védõnõi szolgá-
lat elõdje azzal a céllal, hogy
a terhes anyukák, illetve a
kisgyerekek szakszerû egész-
ségügyi ellátásban, tanács-
adásban részesüljenek. A
szervezet munkája azóta ki-
szélesedett, tevékenységi te-
rülete, szakmai felkészültsége
bõvült. 

nSZABADOS SÁMUEL

Országszerte ünnepségek,
kiállítások, elõadások keretei
között emlékezett meg az

egészségügyi szakma az évfor-
dulóról. A Szekszárdon rende-
zett megyei központi ünnepsé-
gen két földvári védõnõ vehe-
tett át kitüntetést több évtizedes
munkássága elismeréseként. 

Pámer Mátyásnét és Pribék
Zoltánnét városunk polgármes-
tere is elkísérte a rangos ese-
ményre. Pámer Mátyásné,
Aranka igencsak meglepõdött,
amikor tudomást szerzett arról,
hogy a paksi térség védõnõinek
javaslata alapján õ lett az egyik
kitüntetett. Az elismerés érté-
két növelte szerinte az a tény,
hogy a közvetlen kollégák vé-

leménye volt a döntõ, hiszen
õk ismerik legjobban egymás
teljesítményét, munkáját. Mint
mondta, havonta találkoznak
munkaértekezleteken, de az
egész év során figyelemmel kí-

sérik egymás munkáját. Aran-
ka 1978 óta dolgozik az egész-
ségügyben, s 1980 óta, tehát 35
éve Dunaföldváron. Ez idõ
alatt nagy változások mentek
végbe a szakmában. Szerin-

Védõnõket tüntettek ki a
centenáriumi ünnepségen

Ü

Pribék ZoltánnéPámer Mátyásné
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te ehhez a munkához nem-
csak tudás, gyakorlat kell, ha-
nem elhivatottság és sok szere-
tet, együttérzés is, hiszen köny-
nyen sebezhetõ, veszélyeknek
kitett magzatokról, csecsemõk-
rõl, kismamákról, gyerekekrõl
van szó, azaz a jövõ nemzedé-
kérõl. Sajnos az utóbbi évek-
ben a munka során olyan sok

lett a másodlagos teendõ, pél-
dául az adminisztráció, hogy
kevesebb idõ jut a személyes,
közvetlen kapcsolatokra.

Pribék Zoltánné, Klárika
meghatódva vette át az okleve-
let. Jólesett neki, hogy nyugdí-
jasként sem feledkeztek meg
munkásságáról. 1974-ben
szerzett diplomát és 2014-ig,

azaz 40 évig dolgozott a szak-
mában, generációk nõttek fel
aktív ideje alatt. Nagy öröm
volt számára, mikor az általa
gondozott csecsemõk már kis-
mamaként tértek vissza hozzá,
vagy a volt óvodások, iskolá-
sok felnõtt korban is emlékez-
tek odaadó munkájára. Õ is
úgy érzi, hogy az egyre sokol-

dalúbbá váló tevékenység so-
rán az emberi kapcsolatok, a
személyes kontaktusok kezd-
tek lazulni az utóbbi években.
Mint mondta, nyugdíjasként is
tartja a kapcsolatot kollégái-
val, alkalmanként meglátogat-
ja õket, hiszen nagyon jó kol-
lektívától vált meg nyugdíjazá-
sa miatt. n

Ü

Július elseje a köztisztviselõk
napja. Ez alkalommal a duna-
földvári önkormányzat min-
den évben „Az év köztisztvise-
lõje“ címmel tünteti ki vala-
melyik dolgozóját. A díjat a
polgármester adja át a júniusi
testületi ülésen. Javaslatot az
irodavezetõk tehetnek a kitün-
tetésre, s a jelöltek közül a pol-
gármester és a jegyzõ választ-
ja ki a díjazottat. 2015-ben Dr.
Révész Judit aljegyzõ vehette
át az elismerést.

nSZABADOS SÁMUEL

Meglepõdött, ugyanakkor
örült is az aljegyzõ asszony,
aki úgy érzi, az elismerés a jó
színvonalon végzett munkájá-
nak szól. Sejtette azt is, hogy
voltak, akik mást láttak volna

alkalmasabbnak a díjazásra, de
ezt természetes dolognak tartja. 

Dr. Révész Judit 1989 óta dol-
gozik köztisztviselõként. Állam-
igazgatási fõiskolát, majd jogi
egyetemet végzett.  Húsz éve
tölti be városunkban az aljegy-
zõi tisztet. Szereti választott
szakmáját, és igyekszik rendsze-
resen fejleszteni a tudását, amire
- elmondása szerint - egyre na-
gyobb szükség van, ugyanis az
utóbbi évek törvényhozási döm-
pingje alaposan átrendezte a
közigazgatás strukturális rend-
szerét. Nehéz követni a folyto-
nos változásokat, ezért is jelent-
kezett a múlt évben egy uniós
projekt keretei között szervezett
képzésre, amelyen önkormány-
zati szaktanácsadói képesítést
szerzett. Az éves kurzus során

sikerült áttekintene a közigazga-
tási reformot, tájékozottabb lett
sok szakmai dologban.

Fontosnak tartja, hogy õ ma-
ga és a hivatal többi dolgozója
is pontos és egyértelmû tájé-
koztatást tudjon adni a lako-
soknak. Az eredményes munka
alapjának tekinti, hogy az évti-
zedek alatt összegyûlt tapaszta-

latokat kiegészítse új, napra-
kész ismeretekkel, folyamato-
san bõvítse tudását.

A város vezetõinek egyike-
ként a jövõben a legfontosabb
feladatnak az új munkahelyek
teremtését tekinti. Ebben a te-
kintetben optimista, hiszen ki-
sebb nagyobb lehetõségek
minden évben adódnak. n

Az év köztisztviselõje:
Dr. Révész Judit

Dr. Révész Judit

Üléstermi
tudósítások
Dunaföldvár Város Képvi-
selõ-testülete június 23-án
tartotta legutóbbi ülését,
melynek napirendjén 22
nyilvános és 2 zárt ülésen
tárgyalandó téma szerepelt.

nBAKSAY ERIKA

Az elsõ napirendekben a
testület beszámolókat hallga-
tott meg, illetve fogadott el a
Kalocsai Hivatásos Tûzoltó
Parancsnokság, a Dunaföld-

vári Önkéntes Tûzoltó Egye-
sület, a Paksi Rendõrkapi-
tányság, a Dunaföldvári
Rendõrõrs, a Dunaföldvári
Polgárõrség illetve a mezõõri
szolgálat 2014. évi munkájá-
ról.

Ezután a képviselõk beszá-
molót fogadtak el a lejárt ha-
táridejû határozatok végrehaj-
tásáról, majd módosították a
2015. évi költségvetési rende-
letet. 135 ezer Ft-tal támogat-
ták a Magyar László Gimnázi-
um diákjainak weikersheimi
utazását, majd tájékoztatót
hallgattak meg az önkormány-

zat belsõ kontrollrendszer ki-
alakításának, egyes kontroll-
tevékenységek és a belsõ el-
lenõrzés mûködésének Állami
Számvevõszék által végzett
ellenõrzésérõl és az ehhez ké-
szített intézkedési tervrõl.

A következõkben a testület
törvényességi felhívást vita-
tott meg, majd képviselõi tisz-
teletdíjak felajánlása követke-
zett: Jákli Viktor és Takács
Zoltán képviselõk 381 ezer,
illetve 762 ezer Ft-tal támo-
gatták a Magyar Máltai Szere-
tetszolgálatot, illetve a Spor-
tért Kultúráért Egyesületet. Ü
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Tervezés
Családi házak (szoc.pol.is!), üzle-
tek, irodák, ipari épületek, mellék-
épületek.

Értékbecslés 
Hitelkérelemhez, ingatlan adás–vé-
telhez.

Ingatlanforgalmazás 
Építész tanácsadással, teljes körû
ügyintézéssel, ügyvéd közremûkö-
désével, ingyenes nyilvántartással.

Elekné Csollány Éva,
mobil: (30) 959–29–33 vagy (30) 937–53–24

A képviselõk a Duna-Sió
Menti Vízi Társulat hozzájá-
rulásából Dunaföldváron
megvalósítandó munkálatok-
ról döntöttek, majd vis maior
támogatás igénylésérõl a
Bölcske utca 2. szám elõtti
közterületi üreg beszakadása
miatt. 

Pályázat benyújtásáról ha-
tároztak közmûvelõdési ér-
dekeltségnövelõ támogatás-
ra, majd támogatták a 2015.
évi gyermekszegénység elle-
ni program keretében egyhe-
tes nyári tábor megvalósítá-
sát. 

A testület döntött a 2016-
17. évben szabadpiaci áram
beszerzésérõl az önkormány-
zat és intézményei számára,
majd a Váradi Metál Kft. te-
lekhatár-rendezési ügyét tár-
gyalta. 

Határozatot hozott a testület
a Mária Út Közhasznú Egye-
sülethez történõ csatlakozás-
ról, majd a „Pincék, üregek
veszély-elhárítási munkái
Dunaföldvár közigazgatási te-
rületén“ tárgyú keretszerzõ-
dés megkötésérõl. 

A képviselõk új pályázat ki-
írásáról döntöttek a Sóház ut-
ca 11. szám alatti ingatlan
bontására, majd a megszûnõ
Dunaföldvár és Környéke
Gyermekjóléti Szolgálat és
Alapszolgáltatási Társulás he-

lyett a Dunaföldvár Gyermek-
jóléti Szolgálat és Alapszol-
gáltatási Központ feladatköré-
be foglalta az étkeztetés, nap-
pali ellátás, házi segítségnyúj-
tás, családsegítõ szolgálat fel-
adatait.

A testület tárgyalt a Felsõ-
Bölcskei utca forgalmi rendjé-
nek megváltoztatásáról, majd
személyeket bízott meg a
dunaföldvári utcák útépítési
és felújítási kivitelezési mun-
káinak folyamatos figyelem-
mel kísérése érdekében. 

A zárt ülésen a képviselõk
meghatározták a 2015. évi
költségvetésbe beépített út-
építési beruházások sorrend-
jét, majd elfogadták a Duna-
földváron a 2015-2022-es
ciklusban tervezett nagybe-

ruházások fejlesztési kon-
cepcióját. Ehhez kapcsolód-
va döntöttek a termálvizes
gyógyfürdõ és gyógyszolgál-
tatások fejlesztésére vonat-
kozóan tervezõi árajánlat ké-
résérõl. 

A zárt ülés végén a testület
árajánlati pályázat kiírásáról
döntött az új piactár kialakítá-
sa céljából építési engedélye-
zési terv készítésére. n

Ü

Felhívás

Dunaföldvár Város Önkor-
mányzata (7020 Dunaföldvár,
Kossuth L. u. 2.) meghirdeti a
tulajdonát képezõ dunaföld-
vári 1047 hrsz-ú ingatlanon
(7020 Dunaföldvár, Sóház u.
11.) található raktár épületet
elbontásra. A pályázatot 20l5.
augusztus 11-én 10 óráig le-
het személyesen benyújtani a
Dunaföldvári Polgármesteri
Hivatal Városfejlesztési és
Mûszaki Irodáján (7020
Dunaföldvár, Kossuth L. u.
2.).

Pályázati dokumentáció ki-
váltható 11.000 Ft-ért a Pol-
gármesteri Hivatal házipénz-
tárában pénztári idõben (H: 9-
12, SZ: 9-12, 13-15.30, P: 19-
13) 2015. július 13-tól au-
gusztus l0-ig. A pályázati díj
nem kerül visszafizetésre nem
nyertes pályázat vagy vissza-
lépés esetén sem.

A felhívással kapcsolatban
további tájékoztatás kérhetõ a
Dunaföldvári Polgármesteri
Hivatal Városfejlesztési és
Mûszaki Irodáján (7020,
Dunaföldvár, Kossuth L. u.
2.) ügyfélfogadási idõben (H:
8-12, SZ: 8-12, 13-16, P: 18-
12) vagy a 75/541-558-as te-
lefonszámon.

Dunaföldvári
Polgármesteri Hivatal

Pályázati
felhívás

Dunaföldvár Város Önkor-
mányzata pályázatot hirdet 2 fõ
részére Pécsi Tudományegye-
tem kollégiumi férõhely elnye-
résére.

Pályázók köre: A pályázaton
azok a Dunaföldvár Város Ön-
kormányzatának illetékességi
területén lakóhellyel rendelke-
zõ hallgatók vehetnek részt,
akik a Pécsi Tudományegye-
tem nappali tagozatán hallgatói
jogviszonnyal rendelkeznek és
kollégiumi férõhelyet nem
nyertek el.

A pályázat részeként be-
nyújtandó kötelezõ mellékle-
tek:

– Hiánytalanul kitöltött pá-
lyázati adatlap.

– Igazolás a hallgatói jogvi-
szonyról (elsõ éves esetén ha-
tározat a sikeres felvételrõl).

– Igazolás a pályázó és a pá-
lyázóval egy háztartásban élõk
jövedelmérõl.

– Vagyonnyilatkozat kitölté-
se.

– Lakcímigazolás, mely kér-

hetõ a Tolna Megyei Kor-
mányhivatal Paksi Járási Hiva-
talánál (Okmányiroda, Kossuth
L. u. 2.).

– A 2014/2015. tanév máso-
dik félévének tanulmányi ered-
ményérõl igazolás.

A pályázati adatlap és a va-
gyonnyilatkozat nyomtatvá-
nyok a www.dunafoldvar.hu
internetes oldalról letölthetõek,
illetve személyesen átvehetõek
a Dunaföldvári Polgármesteri
Hivatal 1. sz. irodájában.

A pályázat benyújtásának
módja és határideje: A pályá-
zatot papíralapon a Dunaföld-
vári Polgármesteri Hivatal
(7020 Dunaföldvár, Kossuth L.
u. 2.) 1. számú irodájába kell
benyújtani.

Benyújtási határidõ: 2015.
augusztus 14.

A pályázat elbírálása: A be-
érkezett pályázatokat Duna-
földvár Város Önkormányzatá-
nak Oktatási-, Kulturális-,
Egészségügyi-, Szociális-, If-
júsági és Sport Bizottsága bí-
rálja el. A bizottság fenntartja a
jogot a pályázat eredményte-
lenné nyilvánítására. A bizott-
ság döntése ellen fellebbezés
nem nyújtható be. n

Dunaföldvár

Város

Önkormányzata

Dr. Süveges

Árpádné

Kiss Lajos

Csaba

Ráthgéber

Lászlóné

Petrovics

Józsefné

TÁMOGATÓINK
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Felhívás

Jogszabályváltozás miatt a
2015. augusztus hónap vé-
gén esedékes, gyermeken-
ként 5.800 Ft - rendszeres
gyermekvédelmi kedvez-
ményhez kapcsolódó - pénz-
beli támogatást természetbe-
ni támogatásként Erzsébet-
utalvány formájában kell
nyújtani.

Az Erzsébet-utalványok
2015. augusztus 26-án, 28-
án, 31-én és 2015. szeptem-
ber 2. napján a polgármeste-
ri hivatal házipénztárában
vehetõk át a pénztári órák-
ban személyesen, vagy írá-
sos meghatalmazással
Pénztári órák:
Hétfõ: 9- 12 óráig
Szerda: 9-12 óráig és

13-15.30 óráig
Péntek: 9-13 óráig

Polgármesteri Hivatal
Dunaföldvár

Pályázati
kiírás

Dunaföldvár Város Önkor-
mányzata Képviselõ-testü-
letének a lakások és helyiségek
bérletének és elidegenítésének
szabályairól szóló 12/20l5.
(lI.27.) önkormányzati rendele-
te 9. § (3) bekezdése alapján
pályázatot írok ki az Önkor-
mányzat tulajdonában álló
7020 Dunaföldvár Hunyadi tér
3lB. 4/2. szám alatti
S003/1/A172. hrsz-ú társasházi
1 szoba + konyhás 29.51 m2
alapterületû, jó mûszaki állapo-
tú, összkomfortos önkormány-
zati szociális bérlakásra.

A lakbér mértéke: 12.243
Ft/ hó + társasházi közös költ-
ség 17.000 Ft/hó + felújítási
alap 700 Ft/hó összesen:
29.943 Ft.

A bérleti jogviszony idõtar-
tama: legfeljebb 5 év határo-
zott idõ.

A lakás Terbe Edit lakásügyi
ügyintézövel egyeztetett idõ-
pontban megtekinthetõ.

A pályázat benyújtásának
határideje: 2015. augusztus hó

24. 10 óra a polgármesteri hi-
vatal titkárságán.

A pályázat elbírálásnak ha-
tárideje: 2015.08.31.

Beköltözés várható idõpontja:
döntést követõ 8 napon belül.

Pályázni az erre rendszeresí-
tett és a polgármesteri hivatal
szociális irodájában, illetve a
lakásügyi ügyintézõnél rendel-
kezésre álló pályázati adatlap
kitöltésével, benyújtásával, és
a szükséges mellékletek csato-
lásával lehet.

Dunaföldvár Város Önkor-
mányzata Oktatási-, Kul-
turális,- Egészségügyi- Szociá-
lis és Ifjúsági Bizottsága a be-
nyújtott pályázatok alapján so-
ron következõ ülésén mérlege-
lési jogkörében dönt arról,
hogy a lakáskezelõ mely pályá-
zóval kötheti meg a bérleti
szerzõdést.

A bizottság döntése megho-
zatalánál az alábbiakat mérle-
gelheti:

a) az igénylõ méltányolható
lakásigénye és az igényben
szereplõ lakás komfortfokozata
hogyan viszonyul - egyezik,
vagy sem - a pályázati kiírás-
ban lévõ lakás méretéhez és
komfortfokozatához,

b) a pályázó képes-e jövedel-
mi helyzete alapján a pályázati
kiírásban szereplõ lakás lak-
bérének és közmûköltségeinek
megszerzésére, úgy hogy a pá-
lyázó és családja megélhetése
is biztosított legyen,

c) a családgondozó elõzetes
gondozása alapján kiadott vé-
lemény szerint a pályázó és
családja életvitele biztosítja-e
sikeres pályázat esetén a ren-
deltetésszerû, jó gazda gondos-
ságával történõ lakáshasznála-
tot és a társadalmi együttélés
szabályainak megtartását.

A méltányolható lakásigény
mértéke:
a) 1 fõ esetén 1 lakószoba
b) 2 fõ esetén 1-1,5 lakószoba
c) 3 fõ eseten 1.5-2 lakószoba
d) 4 fõ esetén 2-2,5 lakószoba
e) 5 fõ esetén 2,5-3 lakószoba
f) minden további 2 fõ esetén a
mérték fél lakószobával növel-
hetõ.

Kérem, hogy az nyújtsa be
pályázatát, aki a fenti (bizott-
ság mérlegelési körébe tartozó)
feltételeket tudja vállalni, és la-
kásigénye nem haladja meg az
1 szobát. n

Felhívás parlag-

fû elleni véde-

kezésre

nBÁRDOS LÁSZLÓNÉ DR.,
CÍMZETES FÕJEGYZÕ

Felhívom a lakosok figyel-
mét, hogy az élelmiszerlánc-
ról és hatósági felügyeletérõl
szóló 2008. évi XLVI. tör-
vény 17. § (4) bekezdése alap-
ján minden földtulajdonos,
földhasználó kül- és belterüle-
ten egyaránt az adott év júni-
us 30-ig köteles a parlagfû el-
leni védekezésre, ezt követõ-
en pedig a virágzásnak és a
pollen levegõbe jutásának fo-
lyamatos megakadályozására.

A megjelölt idõpont után:
- külterületen a megyei kor-

mányhivatal növény- és talaj-
védelmi igazgatósága, 

- belterületen a települési
önkormányzat jegyzõje 

elrendeli a parlagfû elleni
közérdekû védekezést, mely
azonnal végrehajtandó.

A védekezési kötelezettség
elmulasztóival szemben a me-
gyei kormányhivatal növény-
és talajvédelmi igazgatósága,
illetve a jegyzõ növényvédel-
mi bírságot szab ki, amelynek
legkisebb - a hivatkozott tör-
vény 59. § (3) bekezdés alap-
ján - 15.000,- Ft, legmaga-
sabb összege 150.000.000,-
Ft. 

A bírság, illetve meg nem
fizetése esetén az azt terhelõ
kamat adók módjára behajtha-
tó.

Kérem, minden földtulajdo-
nos tegyen eleget a parlagfû
elleni védekezési kötelezett-
ségének! n

Dunaföldvár Város Önkor-
mányzata 40 165 880 forint
vissza nem térítendõ uniós
támogatást nyert el a KEOP-
2014-4.10.0/N - Fotovoltai-
kus rendszerek kialakítása
címû pályázati kiíráson az
Új Széchenyi Terv kereté-
ben. A 47 093 190 forintos
összköltségû beruházás célja
a vételezett villamos-energia
nagymértékû kiváltása a ház-
tartási méretû kiserõmû által
termelt villamos-energiával. 

A projekt keretében összesen
52 kW teljesítményû napele-
mes kiserõmû rendszer telepí-
tése valósult meg. 204 db
Korax KS-255P típusú nap-
elem modult telepítettek a pol-
gármesteri hivatal, a könyvtár,
a mûvelõdési központ, a sport-
csarnok valamint az idõsek
napközi otthona tetõszerkeze-
tére. Az energia-megtakarítást
célzó beruházás csökkenti a
villamos-energia fogyasztásra
esõ költségeket és a meg-

Sajtóközlemény

Napelemes fejlesztés
Befejezõdött a napelemes rendszerek telepítése
Dunaföldvár Város Önkormányzatának öt
épületénél

Ü
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újuló energiafelhasználás
növelésének eredménye az
üvegházhatású gázok kibocsá-
tásának csökkentése.  

A kivitelezés 2015. március
31-én a munkaterület átadás-
átvételével kezdõdött meg és
2015. június 29-én a mûszaki
átadás-átvétellel fejezõdött be.
A beruházás kivitelezõje a bu-
dapesti székhelyû Mészáros
Udvar-Ház Kft. volt.

A projekt során példamutató
a megújuló energiahordozó fel-

használás növelése, illetve a
fenntarthatóság irányába fejlõ-
dõ életforma kialakításának
elõsegítése. Az önkormányzat
a beruházással elsõdleges sze-
repet vállalt a fenntartható fej-
lõdés értékeinek közvetítésé-
ben.

A projekt az eredeti célkitû-
zéseknek megfelelõen sikere-
sen és eredményesen megvaló-
sult, a napelemes rendszerek
üzemelnek és termelik a villa-
mos áramot. n

A Dunaföldvári Fémfeldol-
gozó Kft. a Dunaföldvár Ipari
park, Hunyadi tér területén lé-
võ üzemét fejleszteni, korsze-
rûsíteni kívánja. Ennek kereté-
ben a meglévõ fémmegmunká-
ló csarnokát felújítja, bõvíti, a
beázó vasbeton raktárépületét
új tetõvel fedi. A felújítás az

udvarteret is érinti, új kapuk
beépítésével és térburkolat ké-
szítésével. 

Megújuló energiát hasznosí-
tó technológia alkalmazása is
része a felújításnak. Ennek ke-
retében a csarnok tetõszerkeze-
te megerõsítésre kerül, hogy
kellõ teherbírású legyen a fel-

szerelendõ napelemek megtar-
tására.

Célunk, hogy vevõinket fo-
lyamatosan ki tudjuk szolgál-
ni, a jelenlegi 6 fõs dolgozói
létszámnak munkát és bért
tudjunk adni, a létszámot és
az árbevételt, az eredményes-
séget növelni tudjuk. Szeret-
nénk, hogy cégünk a követke-
zõ évtizedben is az elõzõ 10
évhez hasonló ütemben és in-
tenzitással fejlõdjön, megren-

delõink, dolgozóink meg le-
gyenek elégedve, továbbra is
magas színvonalon dolgoz-
zunk. 

A kft. jövõképének és hosz-
szútávra szóló stratégiájának
középpontjában a korszerû, eu-
rópai színvonalú mikro vállal-
kozás infrastrukturális és ter-
melési feltételeinek a további
bõvítése és a stabil gazdálko-
dás fenntartása áll.  

DUFÉM Kft.

Sajtóközlemény

Vállalkozás fejlesztés

Nagykorú lett az Országos
Halászléfõzõ Verseny, hiszen
18. alkalommal rendezzük
meg. A dátum és a helyszín
nem változott: augusztus 20.,
Dunaföldvár, Duna-part.

Az idei versenyben lesznek
változások, remélhetõleg
olyanok, amelyek még több
csapatnak meghozzák a ked-
vét a részvételre.

Várunk minden halszeretõ
baráti társaságot, civil és tár-
sadalmi szervezetet illetve
magánszemélyeket.

Két kategóriában lehet ne-
vezni: halászlé és halétel.

Itt hívnánk fel a figyelmet

arra, hogy lehetõség van -
versenyen kívül - mást is fõz-
ni. De ebben az esetben is he-
lyet kell foglalni a Duna-par-
ton.

A nevezési díj 2.000 Ft,
amit versenyzõnként/fõzõ-
ként kell kifizetni. Ezért a dí-
jért minden versenyzõ kap:

– 2 kg halat, melyet Kiss
Lajos halboltjában vehet át
(Dunaföldvár, Elõszállási ut-
ca)

– 1 db kötényt
– sátrat, asztalokat, padokat
– és ha jól fõz, természete-

sen díjakat n

Várjuk a legjobb
halászlé fõzõket!

SZÁLLJON A HALÁSZLÉ ILLATA, VIGYE
HÍRÜL VÁROSUNKON TÚL,HOGY ITT

HALSZERETÕ NÉP ÉL!

A földvári gabonatermelõ
gazdák többsége a június vé-
gétõl július közepéig terjedõ
idõszakban betakarította bú-
za, árpa termését. Az idõjá-
rás kedvezett, hiszen az idõ-
szak nagy része meleg és szá-
raz volt. A gépek szinte folya-
matosan tudtak dolgozni. 

nSZABADOS SÁMUEL

Ferenczi János, a Dunaföldvá-
ri Gabona Kft. ügyvezetõ tulaj-

donosa szerint a termésátlagok
jó, közepes szintet mutatnak. A
minõséget majd a laboratóriumi
vizsgálatok határozzák meg, de
valószínû, hogy e téren is jók a
mutatók. Az elsõ félév idõjárása
végül kedvezõen alakult, a csa-
padékérték átlagos volt, a nyár
eleje pedig kellõképpen meleg. 

A szakember szerint az utóbbi
években az országos tendenciát
követve városunk környékén is
bizonyos átrendezõdés ta-

Átlagos az idei gabonatermés

Ü

Ü
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Három évvel ezelõtt egy
mikrotérségi találkozón fogal-
mazódott meg az elképzelés,
miszerint a kisapostagi repülõ-
téren nyaranta repülõ napot le-
hetne rendezni. A három tele-
pülés - Kisapostag, Baracs és
Dunaföldvár - polgármestere
az ötletet elfogadtatta önkor-
mányzatával, és 2012-ben meg-
rendezték  az elsõ Kisapostag -
Baracsi Repülõnapot, melynek
rendezésében, programjaiban
Dunaföldvár is szerepet vállalt.
Idén már a harmadik repülõ-
napon vagyunk túl; a rendez-
vényt Horváth Zsolt polgár-
mester egyre sikeresebbnek
ítéli.

nSZABADOS SÁMUEL

Nem titkolja, hogy az ötletet
- pilóta múltja okán is - az elsõ

pillanattól kezdve támogatta.
Repülõs pályafutása során
szerzett tapasztalataival, kap-
csolataival minden alkalommal
sokat segített a programok ösz-
szeállításában. 

A rendezvény infrastruktúrá-
ját - színpadot, sátrakat, világí-
tást - évrõl-évre földvári stáb
biztosítja Vajai István irányítá-
sával. A szórakoztató mûso-
rokban rendszeresen fellépnek
városunk civil együttesei, idén
a Löfan mazsorett csoport mu-
tatkozott be, de jelen voltak a
földvári hagyományõrzõ íjá-
szok, és Németh Edina testne-
velõ tanár több száz fiatalnak
tartott gyermekjátszó foglalko-
zást. 

A nap során világbajnok mû-
repülõk bemutatóit láthatták az
érdeklõdõk; Veres Zoltán,

Váry Gyula manõverei nagy si-
kert arattak, de népszerû volt
egy veteránnak számító sugár-
hajtású katonai gép bemutatója
is. 

A szervezõk fontosnak tar-
tották, hogy színvonalas földi
programokat is biztosítsanak.
A prímet idén a második világ-
háború német, orosz, amerikai
katonai egyenruháit, fegyvere-
it, jármûveit felvonultató ha-
gyományõrzõ csoportok bemu-
tatója vitte el. Közelrõl meg le-
hetett szemlélni a háborús fil-
mekbõl ismert oldalkocsis

BMW motort, géppisztolyokat,
golyószórókat, gázálarc táská-
kat. 

A rendezvény látogatóinak
száma évek során fokozatosan
emelkedett. Az elsõ alkalom-
mal alig ezren látogattak ki,
idén már négyezer körül moz-
gott az érdeklõdõk száma. 

A szervezõk célja, hogy a re-
pülés iránt érdeklõdõk minél
több információhoz, élmény-
hez jussanak, közelrõl is meg-
ismerhessék a repülés techni-
kai eszközeit, átéljék a repülés
élményét. n

Városunk is szerepet vállalt
a repülõnapon

pasztalható a gabonatermesz-
tés arányaiban. A búza, kukorica
túlsúlyával szemben nõtt az õszi
árpa, repce, napraforgó aránya.
A gazdák a többkultúrás ter-
mesztésre törekednek, ami egy-
fajta biztonságot jelent, hiszen a
gabonafélék termésátlagai éven-
ként változnak. A hazai gabona-
termés nagy része nyersanyag-
ként vagy feldolgozva exportter-
mék. 

Ferenczi János szerint a ter-
més mennyisége a földeken dõl
el, de a minõség nagyban függ
a betakarítás utáni munkálatok-
tól. Ez a szakszerû tisztítást,
szárítást, tárolást jelenti. Sok
múlik ezeken a folyamatokon,
hiszen az áru értékét ez szabja
meg. A bioetanol üzem jó ha-
tással van a helyi kukoricater-
melésre, biztos piacot jelent a
nagybani felvásárlás, és a rövid
szállítási útvonal is elõny. 

A közhiedelemmel szemben
a nyári aratás már nem annyira
megerõltetõ és embertelen,

mint amilyen a kézi aratás idõ-
szakában volt. Minden a nagy-
fokú gépesítésen és a jó szerve-
zésen múlik. A munka kam-
pányszerû, hiszen nagy meny-
nyiséget rövid idõ alatt kell be-
takarítani, de a modern, korsze-
rû gépek és a precíz szervezés
zavartalanná teszi az aratást. A
legnagyobb kánikulában is 20
fokra hûtött, hûtõládával, rádi-
óval felszerelt kombájnfülké-
ben emberi munkakörülménye-

ket lehet kialakítani. Mennyi-
ségükben és jellegükben az
õszi munkák ilyen értelemben
problémásabbak. n

Tájékoztató

EL-DENT

nEL-DENT 96. KFT.

Tájékoztatjuk a tisztelt la-
kosokat, hogy az EL-DENT
96 Kft. (egészségház tetõte-
re, Gábor P. u. 2.) fogászati
rendelési ideje 2015. július
1-jétõl 2015. augusztus 31-
ig, a nyári idõszak alatt, hét-
fõtõl péntekig 8 órától 14
óráig tart.

Tel.: 75/ 441-008
Mindenkinek kellemes

nyaralást, jó pihenést kívá-
nunk! n

Ü



Július elején Ausztria magas
hegyei között töltöttek egy
hetet a dunaföldvári kertba-
rátok. Az 1976 óta mûködõ
civil szervezet érdeklõdõ tag-
jainak évek óta szervez egy-
egy tartalmas külföldi utat a
klub elnökhelyettese, Perni-
zsák Mihály és felesége, Mar-
gitka. Így sokfelé jártak már
az elmúlt években. Bebaran-
golták Közép-Európa orszá-
gait, üdültek a horvát, a gö-
rög, a bolgár és az olasz ten-
gerparton is. 

nLUKÁCSI PÁLNÉ

Ez év júliusában Ausztria
festõi szépségû hegyei között,
a Hohe Tauern Nemzeti Park
területén található Krimml kis-
városban szálltak meg.

Odafelé, a Grossglocknerhez
vezetõ alpesi panorámaút ka-
pujában megálltak egy bájos
kis faluban, amelynek tájba il-
leszkedõ, tûhegyes tornyú
temploma Karintia legjelentõ-
sebb egyházi mûemléke. A falu
nevét, Heiligenblut (magyarul
Szentvér) a templomában õr-
zött, kis fiolában található
kincsrõl, Jézus vérérõl kapta. A
templom különlegessége a
több mint tízméteres festett
szárnyas oltár is.

Európa legszebb panoráma-
útján, 2300 méterrel a tenger-
szint felett minden lenyûgözõ:
a vízesések, a tûkanyarok, az
õsrégi gleccserjég, a mormo-
ták, a rengeteg motoros, ahogy
kanyarognak a hegyi úton. Az-
tán ott állni Ausztria legmaga-
sabb hegycsúcsával szemben,
csodálatos!

A szálláshelyen kényelmes
szobák, szauna, medence, re-
mek ételek és szívélyes ven-
déglátás fogadta a földváriakat,
s esténként a közeli szökõkút
zenés játéka, egy alkalommal
pedig fúvóskoncert is szóra-
koztatta õket.

A hegyre nézõ szobákból lát-
ható, hallható volt a híres
Krimmli-vízesés, amely a világ
ranglistáján a nyolcadik helyet
foglalja el. A víz 380 méterrõl,
három lépcsõben zuhan a
mélybe, s egy gleccserbõl ere-
dõ folyó táplálja. A bõvízû he-
gyi folyó mellett négy kilomé-
ter hosszú meredek, de reme-
kül kiépített, korlátokkal, pa-
dokkal ellátott ösvény vezet
egyre feljebb és feljebb. Ter-
mészetesen a kertbarátok is ka-
paszkodtak, mindenki a saját
tempójában, erõnlétének meg-
felelõen, mert a vízesést több
kilátóhelyrõl is meg lehet néz-

ni. Sokan egész közel merész-
kedve saját bõrükön érezték a
vízesés permetét (elvégre aszt-
ma és allergia ellen gyógyír),
gyönyörködtek a keletkezett
szivárványban és a látványban.

A hét során mindennap útra
keltek. A csodálatos Gerlos-
hágón át jutottak el Tirol tarto-
mány fõvárosába, az Alpok
gyöngyszemének tartott Inns-
bruckba, amely az Inn folyó
völgyében található. Jártak
Rattenbergben, az üvegfúvók
városában, amely a középkor
óta jelentõs kis település a Ba-
jorországot Salzburggal össze-
kötõ út mentén. Másnap meg-
nézték a magyar történelemben
hírhedt Kufstein várát, ahol
több mint kilencven magyar

politikai fogoly volt zárkalakó.
A Martinovics-összeesküvés
leleplezése után többek között
Kazinczy Ferenc az író, késõb-
bi nyelvújító és a költõ Batsá-
nyi János, valamint az 1848-as
forradalom után a titkos ellen-
állás szervezõi közül Teleki
Blanka erdélyi arisztokrata és
segítõje, Leõvey Klára. Kuf-
stein lakói közül Rózsa Sándor,
a híres magyar betyár volt az
egyetlen köztörvényes fogoly,
akit állítólag láncra verve mu-
togattak a város piacterén, s a
róla szóló legendákon bor-
zongtak az úriasszonyok. Sze-
rencsére Kufstein vára ma mást
is jelent. A fõtéren a napfény-
ben szépen ragyogott az ara-
nyozott gótikus Mária-szo-

10.
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Kertbarát
vendégek
A dunaföldvári kertbará-
tok újabb testvérszervezet-
tel, a kiskunhalasi kertba-
rátok körével vették fel
kapcsolatot. A kiskunhala-
siak már jártak városunk-
ban, a földváriak szeptem-
berben viszonozzák a láto-
gatást.

nBALOGH EMESE

A földvári kertbarátok gaz-
dag programmal várták a kis-
kunhalasiakat. Lipták Tamás,
elnök a napirend összeállítá-
sakor maradéktalanul betar-
totta a vendéglátó szervezet

„Kertészkedj! Mûvelõdj! Ba-
rátkozz!“ jelmondatát. 

A nap szakmai tanácskozás-
sal indult: Vida Sándor, a Phar-
ma-Vid Kft. ügyvezetõ igazga-
tója Matild-majorban fogadta a
gyógynövénytermesztés iránt
érdeklõdõket, ahol a birtok be-
mutatása mellett beszélt a ha-
zai gyógynövénytermesztés ki-
hívásairól is. 

Ezt követõen a Kószó Jó-
zsef vezette halasi kertbarátok
belvárosunk kulturális értéke-
ivel ismerkedhettek meg, s a
halászlé elfogyasztását köve-
tõen a Kálvária dombot is
megjárták.

A találkozó pincebemutató-
val, kötetlen beszélgetéssel
zárult. n

Földvári kertbarátok
Ausztriában
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bor, rendezett házak, tiszta-
ság mindenütt. A déli harang-
szókor megállt a vár felújításán
munkálkodó légkalapács, majd
megszólalt ötezer síppal a világ
legnagyobb szabadtéri orgoná-
ja, amely csodaszép koncertél-
ményt nyújtott a hallgatóság-
nak.

S még mindig nincs vége a
felsorolásnak, hiszen a földvá-
riak elruccantak Zell am See
városkába, de felvonóval felju-
tottak a 2100 méteres Wildko-
gelre is, ahonnan a szikrázó
napsütésben igazi léleksimoga-

tó sétát, túrát tettek, ismét ki-ki
a teherbírása szerint.

A hazafelé út sem csak uta-
zással telt, hiszen jó pár órára
megálltak Mozart, Jedermann,
Karajan és a Red Bull városá-
ban, Salzburgban. Egy remek
magyar idegenvezetõ segítsé-
gével ismerték meg a város
legfõbb nevezetességeit,
múltját és jelenét. Gyönyör-
ködtek a Mirabell-kastély cso-
dálatos virágos parkjában, ró-
zsakertjében. Megtudták,
hogy a Világörökség része
címmel büszkélkedõ városban

több mint száz kertész ápolja
a virágokat, hogy százhatvan
kilométer kerékpárútjuk van,
s azt is, hogy a Red Bull hihe-
tetlen sok eurót fordít a helyi
kórházban a világ egyetlen
olyan projektjére, amely a
Mozart-zene gyógyító hatását
vizsgálja.

A földvári kertbarátok, akik
között akadt nyolcvanöt éves
is, az egy hét alatt gazdagabbak
lettek élményben, ismeretek-
ben, a túráktól erõsödtek, sokat
nevettek, jókat ettek és beszél-
gettek, barátkoztak. (A cso-

porttal tartott a kinti programo-
kon két házaspár Dunaföldvár
testvérvárosából, Weikershe-
imbõl is.)

Minden helyrõl, amit láttak,
hazahoztak magukban valamit,
s a látottak között akadt jó né-
hány, ahol felsóhajtottak: jó
lenne ide visszatérni.

Az utazás nem csak arról
szól, hogy mit nézünk meg, ha-
nem inkább arról, amit közben
átélünk. n

(A Dunaújvárosi Hírlap
2015. augusztus 1-jei cikke
alapján)

Ü

A Duna- parti helyszínek
után immár évek óta a va-
dászház udvarán rendezi
meg a vadász egyesület
nyári nagy ünnepségét, a
vadász juniálist. Idén júni-
us 26-án tartották meg az
összejövetelt. 

nSZABADOS SÁMUEL

A szervezõk a korábbi ha-
gyományos programokon túl
igyekeztek új ötletekkel is
meglepni a vendégeket. A
gyermekprogramok voltak a
legszínesebbek. Volt kocsi-
kázás, póni lovaglás, légpus-
ka lövészet, arcfestés és a
tûzoltók jóvoltából habparti. 

A felnõttek a vadásztotó
kitöltésével foglalatoskod-
tak, de sokakat lekötött a fõ-
zõverseny is. Kilenc csapat
indult népes stábokkal. Külö-
nösebb megkötések nem vol-
tak, a részvétel és a jó hangu-
lat volt az alapvetõ szem-
pont. A zsûri is ennek szelle-
mében értékelte az elkészült
finomságokat, élén Horváth
Zsolt polgármesterrel, illetve
Árvai László és Kovalovszky
Zoltán szakértõkkel.

Orova Tamás egyesületi el-
nök hangsúlyozta, hogy a ju-
niális azt a célt is szolgálja,
hogy a társaság ápolja és el-

mélyítse a város civil szerve-
zeteivel a kapcsolatokat.
Meghívták a polgárõröket, a
tûzoltókat, a horgászokat és
a természetvédõket, de vol-
tak vadász vendégek Kisszé-
kelybõl is. A két társaság
évek óta jó kapcsolatokat
ápol.

A szakma is jelen volt a
nap során. Trófeák, fényké-
pek díszítették a sátrakat, az
egyesületi elnök bemutatta a
társaság mindennapi életét
is. Elmondása szerint a félév
során az õzbakvadászat volt
a legjelentõsebb akciójuk. A
területen az utóbbi idõben el-
szaporodtak a szarvasok,
ezekre kilövési engedélyt is
kaptak. Az apró vadak ará-
nya kissé csökkent, de ezek a
mutatók évrõl évre változ-
hatnak. Voltak külföldi -
olasz, spanyol - vadászven-
dégek is, akik szarvasra va-
dásztak, s nem mellékesen
pénzt is hoztak a társaság-
nak. Az orvvadászat szeren-
csére a területen nem jelen-
tõs, köszönhetõ a szigorú el-
lenõrzésnek. A társaság
rendszeres résztvevõje a vá-
ros természetvédelmi akciói-
nak, sõt önállóan is szervez
külterületi tisztító, szemét
szedõ programokat. n

Vadász juniális
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Évtizedek óta rendez nyári
tábort a vöröskereszt helyi
szervezete gyerekeknek. Kuti
Valéria szervezõ kiemelte,
hogy az idei tábort egy pályá-
zatból tudták finanszírozni,
emiatt tartaniuk kellett ma-
gukat a kiírási feltételekhez.  

nSZABADOS SÁMUEL

Kríziskezelõ, drogpreven-
ciós és elsõsegélynyújtó elõ-
adásokat kellett a programba
beiktatni. Az 50 résztvevõ fõ-
leg a vöröskereszt ifjúsági ta-
gozatosai közül került ki, de
bekerültek a létszámba hátrá-
nyos helyzetû gyerekek is. 

Délelõttönként szakmai elõ-
adásokat hallgattak a gyerekek.
A kríziskezelésrõl Mohainé
Marika a szociális otthon igaz-
gatója beszélt, Végh Róbert, a

mentõállomás vezetõje elsõse-
gély nyújtási gyakorlatot tar-
tott, Kuti Valéria témája a házi
beteg ápolás és a drogok be-
mutatása volt. 

A szabadidõt sok színes prog-
ram töltötte ki. Volt rajzverseny,
kézmûves foglalkozás, íjászbe-
mutató. A szociális otthon lakói
is kilátogattak a táborba, nekik
kis mûsorral kedveskedtek a
gyerekek.  A tábor lakóinak lát-
ványos mûsort adtak a Zsigec
musical csoport tagjai. Termé-
szetesen nem maradt el a fürdés
és az erdei séta sem, az utolsó
napon pedig tábortûzzel búcsúz-
tak a gyerekek a kellemes együtt
töltött napoktól. 

A korosztály igen vegyes
összetételû volt. Az óvodástól a
18 éves középiskolásig igen szé-
les volt az életkori skála. Példa-

értékû volt, ahogy a nagyobbak
a kicsire vigyáztak, istápolták
õket. Jelentõs szerepet vállalt a
gyerekek felügyeletében Pápa
Kitti, aki jelenleg egészségügyi
pályán tanul. 

A táborozáshoz anyagi téren
hozzájárult az önkormányzat

és az érintett szülõk. Az egy
hét sikerét jellemzi, hogy jövõ-
re a gyerekek kéthetes táboro-
zást szeretnének.  A szervezõk
szerint ez elsõsorban anyagi és
személyi feltételeket igényel,
de pár napos hosszabbítás a jö-
võ évben már elképzelhetõ. n

Vöröskeresztes tábor

Az õskortól, kultúránk kez-
dete óta használja az ember
az építkezéshez az agyagos,
könnyen alakítható, száradás
után megszilárdult földet. Az
egyik legismertebb ókori pél-
da a mezopotámiai kultúra
építkezése. Városaik hatal-
mas épületeit vályogból (szal-
mával, pelyvával elkevert
föld) készült téglából és dön-
gölt anyaggal készítették,
azonban megjelent már ná-
luk az égetett tégla is. Hason-
ló anyagból emelt fallal vet-
ték körül a városaikat is. Há-
zaik, palotáik, raktáraik,
templomaik azonban csak
vályogból készültek. Ez az
építõanyag nagyszerûen be-
vált, évszázadokig használ-
tuk mi is, és csak az utóbbi
évtizedek technológiai forra-
dalma, az új építõanyagok
belépése szorította ki a ha-
gyományos építõanyagokat,
bár napjainkban reneszán-

szát éli a vályog, olcsósága és
jó hõszigetelõ képessége mi-
att.
A II. világháborúig Földvá-

ron is mûködtek téglagyárak.
Történetük feledésbe merült.
Idõsebb emberek és az egyik
utolsó téglaüzem tulajdono-
sának leszármazottai mesél-
tek a régi gyárakról. 
Ezt a mozaikszerû visszaem-
lékezést közöljük.

nKISS ÉVA

A.  Ahogy átmegyünk a vas-
úti sínek alatt az aluljáróban,
jobbra az út mentén ott vannak
a gödrök, itt álltak a téglagyá-
rak. Az aluljáró azért épült,
hogy a téglát könnyen ki tudják
hordani a városba. A Sárga gö-
dör, ahol ma pincék vannak
vagy a mögötte lévõ gödör,
amit azóta feltöltöttek, tele volt
vízzel - gyerekkoromban Háry
Balatonnak hívtuk-, úgy kelet-
kezett, hogy onnét hordták az

agyagot a vályogtéglákhoz, tö-
mött falakhoz.  A Külsõ - Tég-
laház utcában Csizmadiáé volt
az utolsó téglagyár, amelyben a
háborúig dolgoztak. 

B.  Csizmadia Ferenc  a há-
ború után nem nyitott ki, állító-
lag hívatták a községházára,
hogy kezdje meg a munkát, õ
azt felelte, nem tudja, mivel
nincs kivel, nincs munkása.
Hát hol vannak? - hangzott a
kérdés - A minisztériumban:
válaszolta. Közvetlenül a vas-
úti sínek mellett húzódik az a
gödör, melybõl Dupák Mátyás
termelte ki a földet, õ vályog-
téglát készített. A Téglaház ut-
cának több neve is volt. Hívták
Széles utcának is, mert itt haj-
tották ki az állatokat a határba.
A mai neve Jobbágyõsök utca.

C.  Egy vályogvetõ, a
bölcskei Madár Gyuri bácsi
dolgozott az Itatóban a Szent
Kút közelében.  Nagyon jó volt
az anyag ott lenn a Kis- Duná-
nál. Vályogtéglái tartósak, na-
gyon jók voltak, pedig nem tett
az agyagba szalmát sem. Egy

nõvel dolgozott, munkájuk na-
gyon kemény munka volt.  Fa-
keretbe tették a meggyúrt agya-
got, majd kiborították a téglát a
keretbõl a földre, és megszárí-
tották a napon. Úgy a hatvanas
évek elejéig dolgoztak. 

D. Szitányi Matild néni a bir-
tokán, a tóparton gyártatott tég-
lát. A gödör, ahonnan kitermel-
ték a földet ma is megvan. Ott
helyben égették. Õ saját célra
készítette a téglát, a háborúig
mûködött az üzem.

E.  A Külsõ - Téglaház utcá-
ban az aluljáró után három gö-
dör található. A legtávolabbi-
ban valamikor a Nikl család
dolgozott, az elsõ kettõ a nagy-
szüleimé, majd a szüleimé volt.
A szüleim tönkrementek a har-
mincas években, ekkor üzemük
és területük felét eladták Csiz-
madiának. Mi a vasút melletti
területen, õ a ma látható  máso-
dik gödörben dolgozott.  Apám
folytatni akarta az égetett tégla
gyártását, csak kisebb mennyi-
ségben, mint korábban. Az elsõ
gödörben állt a kemence. Ü

Téglagyártás Dunaföldváron
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Csoportos kedvezmények 25 fõ

felett: 3D filmek - 1000 Ft 2D

filmek - 800 Ft

10 óra

Irány a bárka
német-belga-luxemburgi-ír ani-

mációs film. Jegyárak: 1.000

Ft/gyerek és nyugdíjas, 1.200

Ft/felnõtt.

13:00

Minyonok (12)
Amerikai családi animációs

film. Jegyárak: 1.000 Ft/nyug-

díjas, 1.200 Ft/felnõtt.

15:00

Akihez beszél a föld (16)
A u s z t r á l - t ö r ö k - a m e r i k a i

háborús filmdráma. Jegyárak:

1.000 Ft/nyugdíjas, 1.200

Ft/felnõtt.

17:00

Fantasztikus négyes (12)
Amerikai akció-sci-fi. Jegy-

árak: 1.000 Ft/gyerek és nyug-

díjas, 1.200 Ft/felnõtt.

19:30

Az U.N.C.L.E. embere (12)
Amerikai akciófilm, vígjáték.

Jegyárak: 1.000 Ft/gyerek és

nyugdíjas, 1.200 Ft/felnõtt.

A háziorvosok péntek

délutáni 12 órától 17 óráig

történõ rendelési ideje

2015.08.07. Dr. Palkó Ágnes

2015.08.08. (az aug. 21. pihenõ-

nap helyett) Dr. Móricz Zoltán

2015.08.14. Dr. Hallai Róbert

2015.08.28. Dr. Englert Rolland

2015.09.04. Dr. Palkó Ágnes

De aztán abbahagyta és
csak nyerstéglát gyártott. 

A vályog törekkel kevert
agyag. Mi nyerstéglát (törek
nélkül) készítettünk, szabvány-
méretû nyerstéglát, a hatvanas
évek végéig. Sok ház épült eb-
bõl a téglából. Erõs, kemény
anyaga volt, csak a vizet nem
szerette, a kõmûvesek égetett
téglával vegyesen rakták a fa-
lakat. Olcsó volt, úgy emlék-
szem az utolsók darabja 35 fil-
lér volt. Egy asztalon dolgoz-
tak, erre talicskázták fel az
agyagot, amit elõzõleg vízzel
kevertek össze egy téglalap
alakú kapával. Alumínium ke-
retbe tették az agyagot, lesimí-
tották a felesleget, majd kiborí-
tották a földre. Ott megszáradt.
Felállítottuk, bakba raktuk, on-
nan vitték el. Cseréppel takar-
ták le a kész száraz téglákat, de
ha jött egy hirtelen felhõszaka-
dás, rengeteg tönkrement.
Idénymunka volt, tavasztól ké-
sõ õszig dolgozhattak. Család-
tagok, rokonok is dolgoztak a
szüleimnél.  

F. A nagyapám, Dupák Má-
tyás körülbelül 1910-ben került
ide. A Kendergyárnál volt egy
téglagyár, ott volt égetõ mes-
ter. Késõbb aztán telket vett, és
elkezdett önállóan dolgozni.
Körkemencét épített, aminek a
teteje bolthajtásos volt.  Két ol-
dala földben volt a boltozatig, a
föld támasztotta a falait, és szi-
getelte is. Rendes téglából ké-
szült. Gallyakkal gyújtották be,

majd fentrõl
óránként, fél-
óránként raktuk a
tüzet barnaszén-
nel.  Méterenként
lyukak voltak a
falban, onnan be-
hullott a szén a
téglák közé. 

Öregapám a
kemence hõfokát
a tûz színérõl
meg tudta állapí-
tani. Huzatlukak-
kal lehetett sza-
bályozni az égetést.  Hosszú
kemence volt, tízkamrás, egy
kamra hat méter hosszú volt,
magassága két és fél méter.
Minden kamrának külön bejá-
rata volt.  Öt- hat nap alatt ég-
tek ki a téglák, és körülbelül
ennyi idõre volt szükség, hogy
lehûljön a kemence és ki lehe-
tett rakni az árut.  900°C hõfo-
kon égettek, de volt, ahol töb-
bet kapott. Az összeégett téglá-
kat bikatéglának hívtuk.

A kemencében kamránként
7- 8 ezer tégla fért el. Nagy-
apámnak több munkatársa volt.
Tavasztól õszig folyt a tégla-
gyártás. A legnehezebb munka a
kapálás volt, ezt a földön csinál-
ták. Át kellett kapálni a földet,
hogy csomók ne legyenek ben-
ne, aztán vízzel még kétszer há-
romszor. Ez a kész anyag került
a keretekbe. Fakeretbe került az
agyag, a keretet meghintették
homokkal, hogy könnyen kies-
sen a nyers forma. Eleinte bé-

lyeget is tettek a téglába a gyár-
tó monogramjával. Télen csak
elõkészítették a földet, a nyárra
való anyagot ki kellett termelni.
Nagyobb megrendelésünk utol-
jára akkor volt, amikor a bika-
akolt építették. 

1933-ban tönkrement öreg-
apám, válság volt, el kellett
küldeni a munkásokat. Eladta
a terület egy részét, épített
még egy kemencét, egy kiseb-
bet, de csak rövid ideig hasz-
nálta. Késõbb nyerstéglát ké-
szítettünk.  Csak szárítva volt,
de olyan szilárdak voltak ezek
a téglák, hogy ha odavágták a
földhöz, akkor sem törtek el.
Talicskával hosszú szarufá-
kon álló tetõ alá tették a tég-
lát, hogy ne ázzon meg. Egy
talicskára 60 téglát is felrak-
tak. Földre rakott lemezeken
tolták a talicskát, hogy köny-
nyebb legyen tolni, meg véd-
ték a placcukat, hogy ne le-
gyen gödrös. A vályogvetést
1955-ig csináltam, amíg be
nem vonultam katonának.  A
család folytatta a munkát,
amíg az apám élt. n
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Bakay Péter egy évet töltött
el a gyimesi csángó pászto-
rokkal a Hargita megyei Bo-
dorvészben. Élményeirõl, a
csángó pásztorok viharos és
kemény életérõl már kétszer
tartott elõadást Dunaföldvá-
ron Molnár Iván evangélikus
lelkész szervezésében. Nem
sokkal az elsõ beszámolót kö-
vetõen Iván kérdezte, hogy
lenne-e kedvem megtapasz-
talni a pásztoréletet a saját
bõrömön is? Nagyon tetszett
az ötlet, amit tettek követtek.
Megbeszélések, felkészülés és
indulás.

nMAGYARI ÁKOS

Bakay Péter, Molnár Iván,
Kovács Norbert és jómagam
kora este érkeztünk meg
Gyimes szívébe, Gyimeskö-
zéplokra. A fõútról egy köves
útra hajtottunk s a falutábla
már jelezte, hogy megérkez-

tünk Setétpatakára. A falu utol-
só házához tartottunk, ahol az
elsõ éjszakát terveztük. Poty-
tyantós árnyékszék, patakfürdõ
és egy bensõséges hangulatú
mesélõs vacsora várt minket.
András a vendéglátónk nagyon
ízes csángó dialektusban elké-
pesztõ történeteket mesélt, mi-
közben helyi borvizet, házi ke-
nyeret és sajtot fogyasztottunk.

Másnap egy háromórás, gyö-
nyörû hegyi túra után megérkez-
tünk az 1300 méter magasan lé-
võ Bodorvészbe. Hátrahagyva a
XXI. sz. alapvetõ komfortfoko-
zatait - folyó és meleg víz, áram,
gáz -, foglaltuk el kalyibánkat,
ahol az elkövetkezendõ 4 éjsza-
kát töltöttük.

Péter, a vezetõnk többször
jelezte, hogy errefelé az idõjá-
rás igen gyorsan tud változni.
Még fel sem fogtuk a napsüté-
ses Gyimesek ámulatba ejtõ
szépségét, máris megmutatta a

viharos arcát is. Induláskor
34°C volt, majd pár óra múlva
egy hatalmas jégesõt követõen
kb. 15-17°C-ra hûlt le a levegõ. 

Többen ismerhetik a székely
mondást, miszerint a sör nem
alkohol, a tészta nem étel, az
asszony nem ember, a medve
nem játék. A pásztorok óvva
intettek minket a kutyáiktól is!
Az ebeket a felügyeletük nél-
kül csak több napos „ismerke-
dés“ után szabad megközelíte-
ni. Természetesen még az elsõ
nap belefutottunk a szomszéd
pásztor idegen kutyáiba. A tá-
madást el tudtuk kerülni, de a
szemtõl szembe vicsorgó,
kökemény kárpáti pásztorku-
tyák nyakukon erõs gerdánnal
(szöges nyakörv) nem vará-
zsoltak túl természetes mosolyt
az arcunkra.

A kutyák morgása még vissz-
hangzott a fülünkben, mikor a
tehenek kolompolása jelezte,
hogy a csorda érkezik az istálló-
ba. Kisvártatva a juhók és a
cegák (kecskék) is visszatértek a
füvelésbõl (legelés) és behajtot-
ták õket a kosárba (karám a sza-
bad ég alatt a legelõn).

Az asszonyok murgyáláshoz
(fejéshez) készítették elõ az
edényeket. A pásztorok elõször
a teheneket zurrantották meg
(gyorsan megfejték), majd a
kecskék és juhók következtek.
Ez volt a fejés legérdekesebb
eseménye. A pásztor bement a
kosárba az állatok közé és elki-
áltotta magát: „meddükí
fejõbé“, majd az egyik végébõl
lassan haladt a kosár másik vé-
ge felé és ismételgette. A nyájat
úgy kettéválasztotta mint Mó-
zes a Vörös-tengert. A „med-
dü“-k (meddõk, tejet nem adók)
balra húzódtak, a „fejõ“-k (tejet
adók, fejésre várók) pedig jobb-
ra, ezzel beterelve õket az
esztrungába (a karámból levá-
lasztott, fejésre váró állatok
gyûjtõje). Az esztrungát bezár-
ták, hogy onnan állat csak a fe-
jés irányába a fejõlik felé tud-
jon haladni, majd egy pásztor
beállt mögéjük, akinek az volt a

dolga, hogy noszogassa õket a
„hejkihej“ utasítást kiáltva. Õ
volt az esztrungahajtó. Bakay
Péter szinte semmit nem felej-
tett, olyan rutinnal hajtott és ki-
abált, mint aki itt nõtt föl. A fe-
jõlikon egyszerre csak egy állat
tudott átjönni, mert a fejõ pász-
tor a lik másik oldalán a lábával
tartotta a sullantót (lengõajtót).
Az átengedett állatott elkapta és
megzurrantotta (gyorsan meg-
fejte), majd jöhetett a követke-
zõ. Egy óra alatt egy pásztor
20-30 juhót simán megfejt.

Volt már este tíz óra is, mi-
kor az összes tejet egy gyûjtõbe
összeöntötték. Tehén-, juh- és
kecsketej kb. egyenlõ részben
pihenni ment a kalyiba kamrá-
jába. Ezután a pásztorok vacso-
ráztak, majd nyugovóra tértek.
Aki nem a verebesben (sátor
formájú és méretû, talpakra
helyezett, kétszemélyes, a kará-
mok mellett elhelyezett alvásra
szolgáló faépítmény) alszik, az
a kalyibában hajtja álomra a fe-
jét. A verebesben azért alsza-
nak a pásztorok, hogy a jelen-
létükkel is riasszák a vadállato-
kat, és távol tartsák õket a nyáj-
tól. Természetesen a kutyák
körülöttük figyelnek.

Én jelentkeztem, hogy a csa-
patból elsõként kint aludnék. A
kora délutáni kutyatámadás
után kissé bátortalanul, de an-
nál elszántabban költöztem be
Csabival és Istvánnal a „két-
személyes“ verebesbe. Amíg
oda nem értünk szinte végig
éreztem mind a tizenkét kutya
tekintetét és hideg orrának
érintését a lábszáramon. Hát
még nem voltunk összeszokva!
Csabi 10 éves, de egy felnõtt
pásztor magabiztosságával te-
reli akár a teheneket, akár a
juhókat a tizenkét kutyával. Ist-
ván 8 éves és fõleg az asszo-
nyoknak segít még, de ha kell,
esztrunga hajtóként is megállja
a helyét. Vigyáz a kistesóra,
kokojzát (fekete áfonya) szed
és tisztít.

Másnap reggel talán azok éb-
redtek a legkorábban, akik a
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Gyimesi pásztorélet
Egy hét színtiszta valóság Bodorvészben

A kalyibánk, alatt a völgy, szemben a Hármaskõ és a Naskalt



verebesben aludtak, mert
egy frissítõ zápor kopogtatott a
verebes tetején. Következett a
reggeli fejés. Reggelire csán-
gótorta (több rétegben egymás-
ra tett puliszka, erõstúró, tej-
föl) volt. Majd az állatokat ki-
csapták a legelõkre.

A reggeli tejet hozzáöntötték
az estihez és elkezdõdött a kü-
lönbözõ tejtermékek készítése
szépen sorban. Sajt készítésé-
hez a kondérban lévõ nyers tejet
„borjúbendõvel“ (a levágott
szopott borjú bendõjében lévõ
tejet nevezik így) beoltják. A
sajt kicsapódik, leülepítik, la-
pockával elválasztják a sajttej-
tõl majd egy sajtruhával kifor-
dítják. Kerentába (sajt készíté-
sekor a kipréselt savó elvezeté-
sére szolgáló fatál) teszik, ki-
nyomkodják. Zsendujtolás
(összetörés) után kipréselik be-
lõle a maradék sajttejet, végül
polcra teszik és szárítják. A sajt-

tejbõl készítik az ordát.
A meleg, ki nem csepe-
gett ordát zsendicének
hívják, fekete áfonyával
és lekvárral eszik.

Amíg az állatok fü-
velnek, addig az otthon
maradt pásztorok ren-
dezik az istállókat és a
kosarakat. Természete-
sen ebbõl sem marad-

tunk ki! A tehenek istállójának
kiganyézását egy sokkal érde-
kesebb esemény követte, a
juhók és a kecskék kosarának
kiganyézása átfordítással. Ez
annyit jelent, hogy a kosár há-
rom falát áthelyezik úgy, hogy
a negyedik fala a helyén ma-
rad. Az állatok által telepo-
tyogtatott területrõl egy szûz,
füves területre helyezik át. Ezt
kb. havonta végzik. 

A nehéz munka után nem
sok idõnk volt pihenésre, mert
Mancika, a számadó juhász fe-
lesége szólt, hogy le kell menni
vízért a forrásra. Tiszta ízû, hi-
deg forrás, nem ittam finomab-
bat soha! Mire visszaértünk el-
készült a zsendice. Nagyon fi-
nom!

Aki Tolna megyében nõtt fel
az nincs hozzászokva azon
domborzati viszonyokhoz és
panorámához, ami ott van. Leír-
hatatlanul szép. Ugyanakkor a
pásztorkodást sem úgy kell el-
képzelni, hogy a pásztor áll a
rónaságban, távolban meg a
nyáj és a délibáb. Itt a füveltetés
(legeltetés) nagyon kemény el-
foglaltság mind az állat, mind a
pásztor részére. Sziklák, fák,
cserjék és fatörzscsonkok kö-
zött õrült meredek hegyoldalak-
ban (ezt nevezik vésznek) kell a
juhókat és cegákat terelgetni.
Volt részem benne. Péter a
számadó pásztor legidõsebb fia
elõzõ este megígérte, hogy mi-
vel olyan ellágyultak (puhá-
nyok) vagyunk, ezért egy kisebb
tempójú, lazább terepre visz
minket. Reggel indultunk fejés
után és ebédre értünk haza. Fo-
lyamatos fel s le! Lógott a nyel-
vünk rendesen. A nehéz munka
közben sikerült majd' mind a ti-
zenkét kutya nevét megtanulni
(Tünde, Hattyú, Mozán, Tigris,
Szkubi, Bandi, „öreg“ Fickó,
Jakab, „kis“ Fickó stb.) és
„öreg“ Fickó kivételével mind-
egyikkel összehaverkodni. 

Ebédre az elõzõ napon ma-
gunk szedett csihánból (csa-
lán) készített Mancika levest.
Pazar volt! Ha jól emlékszem
háromszor szedtem.

Ebéd után gombászni indul-
tunk. 2-3 óra múlva kb. 5 kg
rókagombával tértünk vissza,
amit rögtön megtisztítottunk
elõkészítve másnap reggelire.
Régen aludtam olyan jót, mint
aznap este!

Utolsó fenn töltött napunkra is
jutott élmény: malacherélés
csángó módra. A látottakat most
nem fejteném ki részletesen,
magam is próbálom feledni.

Reggel Mancika isteni tejszí-
nes rókagomba raguval várt
minket. Az étek elfogyasztása
után elbúcsúztunk a házigazdá-
inktól, és elindultunk vissza
Setétpatakára.

Az indulás elõtti utolsó na-
pon faluztunk és elutazunk az

ezer éves határhoz. Délután
meglátogattuk Blága Károlyt
(Kicsi Kótát), akinek munkáját
2003-ban a Népmûvészet Mes-
tere-díjjal is elismerték. Károly
bácsit a csángó néphagyo-
mányokról faggattuk, azon be-
lül is a lánykérés, házasság és
lakodalom volt a történetek té-
mája.

Nap végén ellátogattunk
Borospatakára az Erdélyi
Luteránusok Ifjúsági Találko-
zójára, ahol érdekes elõadást
hallhattunk Prof. Dr. Raffay
Ernõtõl A határkõnél címmel.

Gasztronómia? Semmi olyat
nem ettünk, amit itthon szok-
tunk. Sült kecskegida, mogyo-
rókrémes torta mogyoródara-
bokkal, csalánleves, csángótor-
ta, zsendice, házi sajt, puliszka,
házi kenyér, fekete áfonya...

Elképesztõ élmény volt!
Minden mozdulatunkra ezer és
ezer történet, mese vagy tanul-
ság jutott. Nem volt tíz per-
cünk, amikor ne tettünk vagy
hallottunk volna valami érde-
keset, újat! Jó érzés volt úgy
ébredni, hogy amikor kilépsz a
kalyiba ajtaján, egy gyönyörû
pej ló néz rád és várja, hogy
megvakargasd a nyakát, a tá-
volban pedig a Gyimesi-hegy-
ség vonulata.

Jó volt a mindennapok roha-
násából egy természetközelibb,
emberibb, õszintébb és élhe-
tõbb világban megtapasztalni,
hogy a XXI. században is lehet
még így élni. n

15.
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Megbeszélés a pásztorok kalyibájánál

Készül a sajt

A pásztorkodás kíváló alkalom volt
ismerkedni a kutyákkal

A verebes

Fejés a fejõliknál

Jó érzés volt hazaérkezni,
de fájt otthagyni ezt a vidéket.
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A Dunaföldvári-Bölcskei-
Madocsai mikrotérség óvo-
dáiban lezárult a 2014-2015-
ös nevelési év. A közös neve-
lési program szerint mûködõ
óvodákban mindegyik tagin-
tézmény helyi sajátosságokat
is beépített az éves munkater-
vébe.

nBALOGH EMESE

Horváthné Támer Ilona, a
mikrotérségi intézmény igaz-
gatója elmondta, hogy az óvo-
dai és bölcsõdei nevelés mellett
a mikrotérségi intézmény vál-
lalta fel a dunaföldvári iskolák
mûködtetését is, így az évet

102 dolgozóval és 400 fõt meg-
haladó óvodáskorú gyermek-
létszámmal zárták. 

Az óvodai nevelési év prog-
ramjaiban a nemzeti és hagyo-
mányos ünnepkörök mellett
idén jelentõs szerepet kapott a
Föld hete, a mesehét, az egész-
séghét is. Bõvültek az év során
a külsõ szervezetekkel való
partnerkapcsolatok; a gyerekek
többször jártak a Berze-Nagy
Ilona Városi Könyvtárban, ki-
rándultak a horgásztanyán. 

A nyár a takarítások, felújítá-
sok jegyében telik; többek kö-
zött átépítik a Jókai utcai óvoda
tetõszerkezetét is. 

A következõ nevelési év a
szülõk számára az óvodai ét-
keztetés törvényi változásai te-
kintetében hoz változásokat a
korábbiakhoz képest, míg az

óvodapedagógusok számára a
pedagógus minõsítés, a tanfel-
ügyeleti rendszer és az önérté-
kelés jelenti majd a legnagyobb
kihívásokat. n

Lezárult az óvodai nevelési év

nHORVÁTHNÉ TÁMER ILONA,
IGAZGATÓ

2015. szeptember 1-tõl ingye-
nes lesz az óvodai és bölcsõdei
étkezés az alábbi esetekben:

– ha a gyermek rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény-
ben részesül, vagy

– ha a gyermek tartósan be-
teg, vagy sajátos nevelési igé-
nyû, vagy olyan családban él,
amelyben tartósan beteg, vagy
sajátos nevelési igényû gyer-
meket nevelnek, vagy

– ha olyan családban él,
amelyben három, vagy több
gyermeket nevelnek, vagy

– ha olyan családban él,
amelyben a szülõ nyilatkozata
alapján az egy fõre jutó havi jö-
vedelem összege nem haladja
meg a kötelezõ legkisebb mun-
kabér személyi jövedelemadó-
val, munkavállalói, egészség-
biztosítási és nyugdíjjárulékkal
csökkentett összegének 130%-
át, azaz 89.410 Ft-ot  vagy 

– ha a gyermeket nevelésbe
vették.

1-8. évfolyamon nappali
rendszerû iskolai oktatásban
részesülõ gyermek esetén az
alábbiak fennállásakor ingye-
nes az étkezés:

– ha a gyermek rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény-
ben részesül, vagy

– ha a gyermeket nevelésbe
vették.

Az intézményi térítési díj
50%-át kell fizetni az alábbi
esetekben: 

– az 1-8. évfolyamon felül
nappali rendszerû iskolai okta-
tásban részt vevõ tanuló után,
ha rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesül, vagy 

– 1-8. és az azon felüli évfo-
lyamon nappali rendszerû isko-
lai oktatásban részt vevõ tanuló
után, ha olyan családban él,
amelyben három vagy több
gyermeket nevelnek, vagy

– az 1-8. évfolyamon, és
azon felüli iskolás gyermek
esetén, ha a gyermek tartósan
beteg vagy fogyatékos. 

Nem jár a tanulónak kedvez-
mény azon étkeztetésére, amely

kedvezményre - a szakképzésre
vonatkozó rendelkezések sze-
rint létrejött - tanulószerzõdése
alapján már jogosult.

Minden más esetben az étke-
zésért térítési díjat kell fizetni!

A szülõ teendõi a fentiek
igazolásával kapcsolatban: 

– Érvényes gyermekvédelmi
kedvezményrõl szóló határozat
másolatának benyújtása.

– Magasabb összegû családi
pótlék megállapításáról szóló
határozat másolatának benyúj-
tása.

– Tartós betegség esetén
szakorvosi igazolás másolatá-
nak benyújtása.

– Érvényes szakértõi és reha-
bilitációs bizottsági szakvéle-
mény másolatának benyújtása.

– Munkáltatói 1 havi, 30
napnál nem régebbi jövede-
lemigazolás beszerzése.

– 30 napnál nem régebbi jö-
vedelemnyilatkozat benyújtása
formanyomtatványon.

A kormányrendelet értelmé-
ben, ha az étkeztetést betegség
vagy más ok miatt a gyermek
nem veszi igénybe, a szülõ kö-
teles haladéktalanul az intéz-
ményben jelezni a távolmara-
dást, s annak várható idõtarta-
mát, valamint azt, hogy a gyer-

mek várhatóan mikor veszi új-
ra igénybe az étkezést.

Ha a szülõ étkezési térítési
díjat fizet, és a gyermek távol-
maradását bejelenti, a bejelen-
tést követõ naptól mentesül a
térítési díj fizetési kötelezett-
ség alól.

Helyettes szülõnél vagy
gyermekek átmeneti otthoná-
ban elhelyezett gyermek eseté-
ben a gyermekek napközbeni
ellátása keretében biztosított
gyermekétkeztetésért a szemé-
lyi térítési díjat a helyettes szü-
lõ vagy a gyermekek átmeneti
otthona fizeti meg. 

A szülõ étkezési bejelentõt
és óvodás vagy bölcsõdés gyer-
meke esetében egy nyilatkoza-
tot köteles kitölteni az óvodai
és bölcsõdei étkezés igénybe-
vételéhez, amit az intézmény-
ben tehet meg a nevelési év el-
sõ étkezési térítési díj befizeté-
si idõszakában, amelyhez az
intézmény formanyomtatványt
biztosít.

FONTOS!
Akinek az elõzõ tanévrõl, ne-

velési évrõl fennálló étkezési
térítési díj tartozása van, tarto-
zását legkésõbb 2015. augusz-
tus 31-ig ki kell egyenlítenie!

Amennyiben tartozását

Tájékoztató
a 2015. szeptember 1-jétõl érvényes bölcsõdei,
óvodai és iskolai étkezésrõl

Ü



Az iskolai tanév zárása után
a Dunaföldvári Alapfokú
Mûvészeti Iskola zenészei,
énekesei koncerttel búcsúz-
tak a tanévtõl. Jelenleg 107
diákot foglalkoztat a zeneis-
kola; a létszám viszonylag
stabil, évek óta száz fõ fölötti,
tájékoztatta lapunkat Cse-
harovszky Tatjana tagintéz-
mény-vezetõ.  

nSZABADOS SÁMUEL

A záró koncerten vonósok,
zongoristák, fuvolások, furu-
lyások, szólóénekesek és ka-
marakórusok léptek fel. Ter-
mészetesen a nagy létszám
miatt nem mindenki tudott
színpadra állni, a legtehetsé-
gesebbeknek, legszorgalma-
sabbaknak jutott ez a megtisz-
teltetés. 

A cél az volt, hogy azért mi-
nél több diák mutatkozzon be a
fõleg szülõkbõl álló közönség
elõtt. Évzárás környékén a be-
mutató tanszaki koncerteken,
melyet a szaktanár állít össze,
mindenki, számot ad tudásáról.
Tehát valamelyik fórumon
mindenki fellépési lehetõséget
kap. Év közben is vannak ve-
gyes tanszaki koncertek, és sok
a városi, iskolai rendezvény,
ahol a nyilvánosság elõtt szere-
pelhetnek a gyerekek.  

A tantestület létszáma stabil,
helybéli és más településekrõl,
például Paksról, Dunaújváros-
ból bejáró pedagógusok alkot-
ják. Az utánpótlás biztosítása
is folyamatos. A motiváció

céljából év közben nyílt órákat
is tartanak, ahova meg lehet
hívni testvéreket, barátokat, is-
kolatársakat. A legjobb reklám
a zenetanulás számára, amikor
gyerekek gyerekek elõtt lép-
nek fel, erre sok alkalom adó-
dik. 

Az igazi megmérettetést a
megyei, regionális és az orszá-
gos versenyek jelentik. Itt az
országos színvonal a mérce.
Szerencsére minden évben
vannak tehetségek, akik siker-
rel szerepelnek ezeken az al-
kalmakon. Ez évben a nép-
dalénekesek számára kiírt, ha-

táron túli magyar gyerekeket is
felvonultató versenyen Fafka
Júlia és Klementisz Kitti arany
minõsítést kapott. A hangsze-
resek is szereztek arany- és
ezüst minõsítéseket a megyei
megmérettetéseken.  

Az általános iskola befejez-
tével a zeneiskolások közül a
többség abbahagyja zenei ta-
nulmányait, ez viszont nem je-
lenti a zenétõl való elszakadást
is. A legtehetségesebbek közül
néhányan közép szinten foly-
tatják a zenetanulást. Két éve
két földvári diák például orszá-
gosan ismert zeneiskolába
nyert felvételt. 

Az új tanévre a beiratkozás
még lehetséges, szeptember el-
sõ hetében a zeneiskola pótbe-
iratkozást tart. n

17.

NYITVA TARTÁS:
HÉTFÕTÕL-PÉNTEKIG: 800 – 1300; 1400 - 1700 SZOMBATON: 800 – 1200

nem egyenlíti ki, gyermeké-
nek étkezést biztosítani nem tu-
dunk!

ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ
BEFIZETÉS

Tájékoztatom a tisztelt szü-
lõket, hogy a szeptemberi böl-

csõdei, óvodai, iskolai térítési
díj befizetés az alábbi napokon
lesz:
08.24. 8.00-12.00-ig és 

13.00-16.00-ig,
08.25. 8.00-12.00-ig és

13.00-16.00-ig,
08.26. 8.00-12.00-ig és

13.00-16.00-ig,
08.27. 8.00-12.00-ig és 

13.00-16.00-ig,
08.28. 8.00-11.00-ig,
08.31. 8.00-12.00-ig és

13.00-16.00-ig,
09.01. 8.00-12.00-ig, és 

13.00-16.00-ig,

09.02. 8.00-12.00-ig, és 
13.00-16.00-ig.

Étkezési bejelentõt minden ét-
kezésben részt vevõ gyermek-
nek kell kitölteni, attól függet-
lenül, hogy ingyenes étkezés-
ben részesül, vagy étkezési té-
rítési díjat fizet. n

Szakmunkás végzettsége
van? Félbehagyta a középis-
kolát? Kell az érettségi a
munkahelyén? Fõiskolán,
vagy egyetemen akar tanulni?

Mi felkészítjük a sikeres
érettségire! 

Esti tagozatú, 3 éves gim-
náziumi képzésre várjuk a
jelentkezõket a dunaföld-
vári Magyar László Gim-
náziumba!

Színvonalas, tandíjmen-
tes képzés, minõsített taná-
ri kar.

A tankönyveket a tanul-
mányok idejére kölcsön-
zéssel biztosítjuk!

A jelentkezés feltétele:
– betöltött 16. életév, 
– 8 általános iskolai vagy

szakiskolai bizonyítvány.  
Munka melletti, célirányos

oktatás, biztos elméleti tu-
dás, az érettségin túl is hasz-
nos készségek: nyelvi és in-
formatikai képzés.

Idõbeosztás: Oktatás heti
három alkalommal, napi hét
tanítási órában, délután
14.30 és 20 óra között. (Az
osztályt csak kellõ számú je-
lentkezés esetén indítjuk.)

11. évfolyamú esti tago-
zatú osztályunkba is fogad-
juk a jelentkezõket!
Jelentkezés, információ:
7020 Dunaföldvár, Temp-
lom u. 5., tel.: 75/ 541-269,
70/ 380-91-41, e-mail: mag-
yarlaszlogimi1@gmail.com

Évzáró koncert a
zeneiskolában

Rákóczi u. 2. (a városközpontban)
Telefon: 06 30 902 34 02

A Dunaföldvár, Rákóczi u. 2. szám alatti
állateledel üzletünk a továbbiakban KUTYA-MACSKA ABC

néven mûködik tovább.
Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat! 
Telefon: 06 30 902 34 02

Ü
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Június 7-én tartottuk meg az
Evangélikus Gyülekezetben a
Családi Napot.

nMOLNÁR IVÁN, LELKÉSZ

A „hagyományosan“ szót ta-
lán még korai lenne használ-
nunk, hiszen idén ez volt a har-
madik alkalom, hogy az Egy-
házközség tagjai ilyen kötetlen
formában is találkozhattak egy-
mással. A program istentiszte-
lettel kezdõdött, melyen Bakay
Péter cigánymissziós lelkész tar-
totta az igehirdetés szolgálatát,
az Útmutató (perikóparend) ki-
jelölt szakasza alapján: a sze-
gény Lázár és a gazdag ember e
- és túlvilági sorsa. „Hatalmas
szakadék van az élõk és holtak
világa között, de legalább akko-
ra a szegények és gazdagok kö-
zött, kik adhatnának ugyan, de
nem adnak“ - hangzottak az ige-
hirdetõ közvetlen, egyben fajsú-
lyos szavain keresztül az evan-
gélium gondolatüzenetei.

Istentiszteletet követõen a pa-
rókia udvarán (az akkorra már
elkészült) ebédre mehettek a
részvevõk. A magyar ízeket ez-
úttal (is) Forster Zoltán Czifray-
díjas mesterszakács készítette,
aki 2012-ben „Az év felfedezett-

je“ díjat kapta a „Gault&Millau“
legrangosabb nemzetközi étte-
remkalauz értékelésében. Mie-
lõtt bárki is megrémülne, hogy
„nekünk még erre is telik!“ -
Zoltán, mint gyülekezeti tagunk
adományba készítette nekünk az
ebédet felesége segítségével. Vi-
szont akik halaszthatatlan ügyek
kapcsán mulasztottak, prózai, de
ebbõl is érezhetik, hogy mit mu-
lasztottak!

A délután szintén zsúfoltan
telt. A gyermekek számára - hi-
szen ez elsõsorban az õ napjuk
volt - a Dunaföldvári Hagyo-
mányõrzõ Íjászok, valamint
Gazsó Miklós bohóc biztosítot-
ták az udvaron az elfoglaltsá-
got és a szórakozást. Nekik ez
úton is köszönjük a segítséget
és a részvételt. A felnõttek szá-
mára képvetítés volt templo-
munk elõterében: Lupták
György esperes úr a Szentföld-
rõl, valamint Bakay Péter a
gyimesi pásztorok nem köny-
nyû, ám annál igazabb életérõl
tartottak képvetítéses elõadáso-
kat. A záró áhítatot Bakay Pé-
ter tartotta, szintén képanyagot
felhasználva: a kopt kereszté-
nyek (napjainkban a legtöbb
mártírt adó Egyház) egy termé-

szeti barlangban, modern inst-
rumentális zenével tartott is-
tentiszteletérõl bejátszott kép-
anyaggal.

Bár az elõkészületek nagy
lelkesedéssel és igazán önzet-
len segítséggel történtek, a
Családi Napok „minimálpro-
gramja“ - hogy az evangélikus
családok, illetve mindazok,
akik valamilyen formában (es-
küvõ, keresztelõ) gyülekeze-
tünkhöz kötõdnek legalább
arcból ismerjék egymást, távol-
ról sem teljesült. Kényelem,

felborult fontossági sorrend -
és lehet találgatni a 100+1
okot, kifogást.

Porcukor finomságúra leda-
rált magyar társadalmunkban a
család az utolsó szigete a Lélek
mûködésének. „Ha a méhek ki-
pusztulnak, utána mi követke-
zünk“ - mondotta Albert Ein-
stein. Ha a család kipusztul, ve-
le együtt az Egyház is eltûnik,
felekezeti különbség nélkül.
Ezért (is) fontos, hogy mindent
megtegyünk érte, a világárral
szembeúszva. n

Családi nap az evangélikus
gyülekezetben

Évzárójára igényes mûsorral
készült alapfokú mûvészeti
iskolánk. A hosszú próbafo-
lyamat eredménye egy ütõs,
hangulatos néptánc gála volt. 

nSZIEGL ERIKA

A településünkön évek óta
mûködõ alapítványi iskola
eredményesen dolgozik, egyre
több szakmai sikert könyvelhet
el. Molnárné Miklán Jolán az
intézmény vezetõje eredmé-
nyes tanévrõl számolt be, elé-
gedett, mert a kistérségben (tíz

településen) mûködõ iskolát
egyre több gyerek látogatja. 

„Örülök, hogy nemcsak a lét-
számunk nõ, hanem a tanuló-
ink zöme egyre kitartóbb is,
nem hagyják abba a választott
tevékenységet pár hónap után“
- mondta lapunknak Jolika. 

Az iskola citera, ének, grafi-
ka, néptánc, zene, rajz, festés,
kézmûves tanszakokon várja a
kisiskolásokat, felsõ tagozatos
és középiskolás diákokat.
Igény esetén felnõttek számára
is indítanak képzéseket. Az is-

kola célja, hogy a különbözõ
mûvészeti ágak gyakorlásával
felkeltse a diákok érdeklõdését
az elõadói illetve az alkotó
munka iránt, megerõsítse a tár-
sas viselkedés kulturált normá-
it, fejlessze empatikus és gya-
korlati érzéküket és, hogy ta-
nítványaik megismerjék a jól
végzett munka örömét. 

A következõ tanévre az okta-
tás helyszínén (Dunaföldvár,
Templom u. 36-38 sz.), telefo-
non (30/ 397-49-21) vagy e-
mailben (levendula-amid-
fv@freemail.hu) lehet jelent-
kezni. n

Évet zárt a Levendula
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A Beszédes József Általános
Iskola két tanulója is átvehet-
te 2015. június 18-án Szek-
szárdon a Tolna megye Ta-
lentuma díjat. Mendi Milán
és Stingli József kiemelkedõ
versenyeredményeiért része-
sült a megyei elismerésben. 
Az alábbiakban a felsõ tago-
zatosok 2014-2015-ös tanév-
ben humán tantárgyakból
elért megyei, országos ered-
ményeit ismertetjük. 

nKÕBÁNYAINÉ SZÁVOLOVITS

ÁGNES

Bolyai anyanyelvi csapat-
verseny: (Fafka Júlia, Noszkó
Dóra, Regensburger Ervin,
Stingli József) megyei 1., te-
rületi 2. helyezés; felkészítõ
Dr. Csuporné Suplicz Andrea.

Babits versmondó verseny:
Mendi Milán 2. helyezés; fel-
készítõ Kõbányainé Szávolo-
vits Ágnes.

Arany János magyar ver-
seny: Stingli József 1. helye-
zés, Regensburger Ervin 5.
helyezés; felkészítõ Dr. Csu-
porné Suplicz Andrea.

Bendegúz nyelvész ver-
seny: Stingli József megyei
1., országos 2. helyezés; fel-
készítõ Dr. Csuporné Suplicz
Andrea.

Duna melléki szavalóver-
seny: Fafka Júlia 1. helyezés,

Mendi Milán 2. helyezés; fel-
készítõ Dr. Csuporné Suplicz
Andrea, Kõbányainé Szávolo-
vits Ágnes.

Simonyi helyesírási ver-
seny: Stingli József megyei
1., Kárpát-medencei döntõ 2.
helyezés; felkészítõ Dr. Csu-
porné Suplicz Andrea.

Tolna megyei versmondó
verseny: Mendi Milán 1. he-
lyezés; felkészítõ Kõbányainé
Szávolovits Ágnes.

Tudásbajnokság: Pintér
Dóra megyei 2. helyezés,
Stingli József megyei 1. he-
lyezés; felkészítõ Németh
Edina, Dr. Csuporné Suplicz
Andrea.

FEDORKA országos vers-
mondó verseny: Mendi Milán
1. helyezés; felkészítõ
Kõbányainé Szávolovits Ág-
nes.

Szivárványhíd irodalmi
csapatverseny: (Fafka Júlia,
Székely Regina, Stingli Jó-
zsef) országos 5. helyezés;
felkészítõ Dr. Csuporné
Suplicz Andrea.

London Bridge tesztver-
seny: Kertész Milán országos
3. helyezés; felkészítõ Kövics
Katalin.

DDD német levelezõs ver-
seny: Fafka Júlia 4. helyezés;
felkészítõ Jágerné Miklán
Zsuzsanna. n

Visszatekintés

Egy év kihagyás után közkí-
vántra ismét kinyitotta kapu-
it a várudvar történelmi tá-
bora. Az elõzõ években egy-
egy meghatározó történelmi
kort dolgoztak fel a résztve-
võk, az idén egy-egy nap kap-
csolódott egy-egy történelmi
korhoz. 

nSZIEGL ERIKA

A hétfõi nap az ismerkedés
és a honfoglalás korának je-
gyében telt el. A rovásírás,
életfa-festés, nemezelés és
agyagozás mellett a helyi ha-
gyományõrzõ íjász egyesület
programja igazi kuriózum volt
a gyerekek számára. 

Kedden Mátyás király korá-
ba navigált az idõgép. A Feke-
te Sereg történetének megis-
merése után a Mátyás krónikák
gyönyörû iniciáléit (díszes kez-
dõbetû) és címereit utánozták
festéssel a táborozók. 

A szerda a kuruc koré volt,
amihez a Vármúzeum Vak
Bottyán kiállítása jó alapot
nyújtott, a lóding és kuruc
zászló pedig a kézmûves fog-
lalkozáson készült el. 

Az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc zárta a történel-
mi utazást. A gyerekek (jelké-
pesen) 48 dobot készítettek (in-
nen a kisdobos elnevezés!), a

huszárcsákók pedig olyan jól
sikerültek, hogy egy-két napig
magam is abban jártam-keltem
a várudvaron. 

A csütörtök délutánt kutyás
bemutató fûszerezte, ahol a
gyerekek megismerkedhettek
az idomítás alapszabályaival.

A péntek hagyományosan a
gasztronómia jegyében telt, ké-
szült mézes kalács és almás sü-
ti, amihez a Vár Étterem dol-
gozói is segítséget nyújtottak. 

A jóhangulatú táborra el-
mondható a közhely, hogy ösz-
szekötötte a kellemest a hasz-
nossal. Fafkáné Simon Ildikó
és Szabó Szabolcsné Betti jó
párost alkottak. A jól szerve-
zettség elõnye volt, hogy a tá-
borozók úgy sajátítottak el is-
mereteket, hogy eszükbe sem
jutott, hogy tanulnak. (Régen
láttam ilyen fegyelmezett gye-
rekcsoportot.) Köszönet illeti a
szülõket, nagyszülõket, akik
lelkesen támogatták a tábort. n

Sikeres volt a töri tábor

Sorskönyv
Életútját összefoglaló, har-
madik kötetével mutatkozott
be az elõszállási születésû
Moró Piros a Berze-Nagy Ilo-
na Városi Könyvtárban tar-
tott író-olvasó találkozón. 

nBALOGH EMESE

Moró Piros 1948. január 12-
én Elõszálláson született, ahol
tízéves koráig élt. Ekkor a csa-
lád Oroszlányba költözött, az
édesapa bányásznak állt. A

gimnáziumot abbahagyva
Moró Piros 17 évesen ment
férjhez egy bányászfiúhoz, aki-
vel annak családjához az Al-
földre költözött. Munka, gyer-
mekek mellett érettségizett le
és végezte el az agrártudomá-
nyi egyetemet. Férje haláláig
Füzeasbonyban élt, ahol az
asszony egyre magasabb pozí-
ciókba, vezetõ beosztásba ke-
rült. 

Az Alföldön töltött 16 év
után költözött gyermekeivel
Budapestre. A Termelõszö- Ü

Fafkáné Simon Ildikó 
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vetkezetek Pest Megyei
Szövetségénél kapott állást,
gazdaságpolitikai szakmérnöki
vizsgát tett, mérlegképes köny-
velõi képesítést szerzett, fõ-
könyvelõ lett, majd a privatizá-
ció idõszakában egy szállodai
részvénytársaság könyvelését
irányította. Újból férjhez ment,
és könyvvizsgálói oklevele
kézhezvétele után saját céget
alapított. 

A siker, a szakmai elismerések
ellenére 1996-ban úgy döntött,
hogy elhagyja Magyarországot.
Kaliforniáig meg sem állt, itt
háztartási alkalmazottként kez-
dett dolgozni, nyelvet tanult. Ki-
tartásának, tudásvágyának kö-
szönhetõen mára ismét a szak-
májában dolgozik: könyvel.

Harmadszor is férjhez ment,
de nem tudott Amerikában vég-
leg megtelepedni. Kétlaki életet

él: fél évet Kaliforniában, fél
évet Magyarországon tölt. 

Egykori osztálytársai ösztön-
zésére és menye szexkönyvé-
nek sikerén felbuzdulva kez-
dett el a nyilvánosságnak írni.
Úgy érezte, van mondanivalója
a korosztálya és a fiatalabb
nemzedék számára egyaránt:
saját életén keresztül mutatja
be a legvidámabb barakkban
élõk életét.

A Sorskönyv öt fejezete Moró
Piros életének összefoglalása.
Megtudhatja az olvasó, hogyan
vált a Kádár- rendszerben élõ ka-
tolikus lány ateistává, futott be
szakmai és politikai karriert, te-
remtett egzisztenciát a hazájában
majd Kaliforniában, s végül ho-
gyan talált vissza a gyökereihez,
s jó néhány évtized eltelte után,
egy csíksomlyói zarándoklatnak
köszönhetõen az istenhithez is. n

Ü

Új képek
fogadják a
kisbetegeket

A Sri Chinmoy Alapítvány
jóvoltából a spirituális taní-
tó, Sri Chinmoy négy képé-
nek reprodukciója díszíti az
Ilona utcai gyermekorvosi
rendelõ várótermét. 

nBALOGH EMESE

Sri Chinmoy (1931-2007)
Kelet-Bengálban (ma Bangla-
des) született. Szülei halála

után, 12 évesen csatlakozott a
Sri Aurobindo Ásramban spi-
rituális közösséghez.  Húsz
évet töltött itt meditációval,
vers- és esszéírással, sporttal.

1964-ben belsõ parancsra
költözött Amerikába, ahol
életét a békéért való munkál-
kodásnak szentelte. Világ-
szerte koncerteket adott, elõ-
adásokat, meditációkat tar-
tott; mindezekért nem kért
pénzt. 

1970-ben az ENSZ fõtitkára
kérésére elvállalta a diploma-
ták, küldöttek részére tartott

„Békemeditáció az ENSZ-
ben“ elnevezésû kezdeménye-
zés irányítását. 

Sri Chinmoy tanítása,
hogy a világbéke az egyén
békéjével, az emberi szív bé-
kéjével kezdõdik. „Ha a szí-
vünkben élünk, úgy érezzük,
hogy mindannyian egyetlen
családhoz tartozunk“ - val-
lotta.  

Tanítása szerint szívünk
magasabb és mélyebb valósá-
gok utáni szüntelen vágyako-
zása az a spirituális erõ, ami
ott rejlik minden jelentõsebb

vallási, kulturális, tudomá-
nyos vagy sportbeli elõrelé-
pés mögött. Ha a szívben
élünk, felszínre hozhatjuk a
legjobbat magunkból. „Cé-
lunk, hogy a fényestõl eljus-
sunk a fényesebbig és a legfé-
nyesebbig. A magastól a ma-
gasabbig és a legmagasabbig.
És fejlõdésünknek még a leg-
magasabbal sincs vége, mert
mindannyiunkban ott lakozik
maga Isten, és Isten minden
egyes pillanatban túlszár-
nyalja saját valóságát.“ n

Évekkel ezelõtt csatlakozott
városunk az országos kezde-
ményezéshez, melynek célja a
hazai múzeumok népszerûsíté-
se látványos programokkal és
kísérõ rendezvényekkel. „Ez az
éjszaka más, mint a többi“- ez-
zel a szlogennel hirdették az
idei éjszakai múzeumlátoga-
tást. A városi mûvelõdési köz-
pont is igyekezett a jelmondat-
ban foglaltakhoz igazodni. 

nSZABADOS SÁMUEL

Sok érdekes program várta
a várudvarban az érdeklõdõ-

ket. A gyerekeknek idén is
szerveztek kézmûves foglal-
kozást, hõspróbát; utóbbi fel-
adatainak végrehajtása ügyes-
séget, s nem egyszer bátorsá-
got is kívánt.

Az est célja természetesen
az volt, hogy a figyelmet a
várban látható négy kiállításra
irányítsa; minél több látogatót
csalogasson be a termekbe.
Csepeli István fafaragó mû-
vész és Bakos András grafikus
saját alkotásaikhoz nyújtottak
tárlatvezetést, Kraus Péter
óragyûjtõ antik óráit mutatta

be az érdeklõdõknek. A „Ró-
zsalevél, elfújta a szél“címû
kiállítás Sárdy János életútját
ismerteti. Itt Fafkáné Simon
Ildikó, a mûvelõdési ház mun-
katársa beszélt a színész, éne-
kes pályafutásáról. 

A vár pincéjében igazi meg-
lepetés várt a közönségre. Egy
jósnõ fogadta az ide betérõket.
Ki-ki érdeklõdhetett a várható
jövendõjérõl. 

Kellemes hangulatot teremtet-
tek a szekszárdi Méhkas Aula
fénytechnika csoport tagjai. Fal-
festéssel látványos szín összeállí-
tásokat kevertek a vártorony fala-
ira. Ismét népszerû volt a bátor-
ságpróba, fõleg a gyerekek szá-

mára. Az elsötétített várttoronyba
gyertya vagy fáklya fényénél kel-
lett felmenniük, közben az egyes
szinteken megpróbáltatások vár-
tak rájuk. 

A szokásos zenei program
sem maradt el az est során. Elõ-
ször a fiatal tehetségekbõl álló,
kevésbé ismert All Inclusive
csoport lépett színpadra, majd a
Pankastic együttes dallamos jaz-
z-swing-djangó összeállítása
igazi latinos hangulatot terem-
tett a földvári nyárestében.

Az elmaradhatatlan éjszakai
máglyagyújtással a Szent Iván
éji hagyományok szellemében
az év legrövidebb éjszakájára
emlékeztek a megjelentek. n

Múzeumok éjszakája
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Gyümölcsözõ
élet
nSIMON ISTVÁN

Nyár van. Napsugarak zúgá-
sát halljuk, mint Ady, és egy ri-
cinusbokor árnyékába kíván-
kozunk, mint Jónás, miközben
csöndesen elgondolkozunk. A
négy évszakunk közül, melyek
külön-külön is gyönyörûsége-
sek, talán mégis a nyár az elsõ
az egyenlõk között (Primus
inter pares). Miért? Mert a nyár
a Teremtõ terített asztala, mely
ezernyi érett gyümölcsöt kínál
úton-útfélen. „Országútjait
eperfáiról vacsorázva tanultam
meg elõször kimondani a ne-
ved: Hazám. (Ladányi M.)

A nyár az aratás és a betaka-
rítás ideje is egyben, a minden-
napi kenyér születésének elõ-
szobája és csodája. Ha nem
lenne nyár, örökös éhség és
szomjúság gyötörne bennün-
ket. Áldott legyen a Teremtõ,
aki oly módon gondoskodik te-
remtményeirõl, hogy esztendõ-
rõl esztendõre elhozza a gyü-
mölcsözés idejét. 

Isten gyümölcsei testünk-lel-
künk számára egyaránt felüdü-
lést jelentenek, hiszen azokra a
boldog idõkre emlékeztetnek,
amikor még az ember gond
nélkül élhetett, és egy gazda-
gon terített asztalról ehetett.
Azonban figyelmeztetnek is

minket a tiltott gyümölcs meg-
ízlelésének veszélyeire, az
Éden elvesztésére. A hálás
szívvel fogyasztott testi-lelki
gyümölcsök nem tesznek elbi-
zakodottá, még kevésbé a jó és
rossz tudásának birtokosaivá.
Ugyanis minden nehézség, és
szenvedés abból adódik, hogy
mi magunk akarjuk eldönteni,
hogy mi a jó és mi a rossz.
Mert ami nekünk jó, az köny-
nyen lehet rossz a másiknak és
fordítva. Például ha éjszaka
nem jön a szememre álom és
rádiót hallgatok,  lehet, hogy én
jól érzem magam, de a csalá-
dom és a szomszédaim nyugal-
ma odavan. Nos, Isten gyümöl-
csei nemcsak jól tartanak, de
tanítanak is minket. Mindenek-
elõtt arra, hogy mi is gyümöl-
csöket teremhetünk, viszont
nélkülük haszontalan az éle-
tünk. „Teremjétek hát a megté-
rés gyümölcseit“, inti Keresz-
telõ János a bemerítkezõket.
Késõbb ezt is mondja megté-
rõkrõl:  : „Gyümölcseikrõl is-
meritek meg õket“. 

Életünk sokféle gyümölcsöt
teremhet: ilyen a család, a hiva-
tás, a megélhetés, netán a karri-
er, a gazdagság és még sok más
egyéb. Azonban a Lélek gyü-
mölcse mindennél fontosabb
számunkra, mely: szeretet,
öröm, békesség, türelem, szíves-
ség, jóság, hûség, szelídség és
önmérséklet. (Galata 5.22)
Olyan ez a gyümölcs, mint egy

szõlõfürt, mely egy és mégis sok
szembõl áll, de azok mind együ-
vé tartoznak. Jézus az Isten gyü-
mölcsét megízlelte, sõt  meg is
ette, vagyis naponként átélte azt,
amit a zsoltáros így foglalt imá-
ba: „a Te közelséged oly igen jó
nekem“. A Názáreti szüntelenül
Isten-közelben élt, ezért is
mondta: én és az Atya egy va-
gyunk.  Ennek a közelségnek
volt a gyümölcse az Isten em-
berségének, megértõ és türelmes
szeretetének a megtapasztalása
és továbbadása. 

Mi magunk is megízlelhetjük
Isten eme gyümölcsét, ha ko-
molyan vesszük Jézus szavát,
aki ezt mondja: „Én vagyok a
szõlõtõ, ti a szõlõvesszõk: aki
énbennem marad és én õbenne,
az sok gyümölcsöt terem.“ (Já-
nos 15.5.) Ez a gyümölcs tudja
elviselhetõvé, sõt élhetõvé ten-
ni az életünket. Nélküle szo-
rongó, haragvó, elégedetlenke-
dõ, boldogtalan emberek le-
szünk. Olykor megdöbbenve
hallgatom, hogy némelyek mi-
lyen elégedetlenek a sorsukkal
és az életükkel, jóllehet, az lát-
szólag konszolidált, gyümöl-
csözõ élet. Bizonyára a Lélek
gyümölcse hiányzik, ezért
olyan nagy az elégedetlenség. 

A nyár gyümölcsök garmadá-
ját kínálja nekünk, és egyben
fölteszi a kérdést, milyen a mi
életünk, vannak-e gyümölcse-
ink? Talál-e rajtunk vagy ben-
nünk gyümölcsöt Jézus, ha ne-

tán megéhezik? A terméketlen
fügefa Jézus szavára kiszáradt
és kivágásra ítéltetett. Mielõtt el-
keserednénk és föladnánk a gyü-
mölcstermést, gondoljunk arra,
hogy a mi Gazdánk a történtek
ellenére is türelmes, mert jól
tudja, hogy nem vagyunk egy-
formák. Ki korán, ki késõbb érik
meg közülünk és terem gyümöl-
csöket. Petõfinek elég volt hu-
szonhat esztendõ a gyümölcster-
mésre, Aranynak, a jó barátnak
viszont majd' háromszor ennyi
idõre volt szüksége.

Isten gyümölcse, gyümölcsei
arra bátorítanak, hogy merjünk
mi is gyümölcsözõ életet élni.
Elõször azonban fogadjuk el és
ízleljük meg a Lélek gyümöl-
csét, amely szeretet, öröm, bé-
kesség, és halljuk meg Jézus
példázatát terméketlen fügefá-
ról: „Egy embernek volt egy fü-
gefája a szõlõjében és kiment,
hogy gyümölcsöt keressen rajta,
de nem talált. Azt mondta erre a
vincellérnek: íme, három éve,
hogy idejárok gyümölcsöt ke-
resni ezen a fügefán, de nem ta-
lálok. Vágd ki, miért foglalja a
földet hiába? De az így vála-
szolt neki: Uram, hagyd meg
még ebben az évben, míg körül-
ásom és megtrágyázom, hátha
terem jövõre, ha pedig nem, ak-
kor vágd ki.“ (Lukács 13, 6-9.)
Isten legdrágább gyümölcse az
õ irgalmas szeretete, mely által
mi is jó gyümölcsöket  teremhe-
tünk. n

Felhívás 
1Úton Nemzetközi Zarán-
doknap a Mária Út teljes sza-
kaszán
2015. augusztus 22. szombat
Dunaföldvárra két irányból ér-
keznek a gyalogos zarándokok: 
ÉSZAKRÓL:
9:00 Kisapostag  
10:00 Baracs (halászcsárda) 
14:30 Dunaföldvár (Kálvária)
Koordinátor: Vicsik Boglárka,
tel.: 30/ 703-12-28.
DÉLRÕL:

9:00 Madocsa (hajóállomás)
12:00 Bölcske (horgásztanya)
14:30 Dunaföldvár (Kálvária)
Koordinátor: Fafkáné Simon
Ildikó, tel.: 30/ 449-77-81.
15:00 Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat Egyházaskozári
Csángó Csoportja (ének)
16:00 Zárómise - Böjte Csaba
ferences szerzetes
18:00 Rolle együttes koncertje
a Duna- parton.
Szeretettel várjuk a jelentkezéseket
a megadott telefonszámokon!

Fafkáné Simon Ildikó

Dunaföldváron, a Petõfi utcában
80-as években épült 150 m2-es

(110 m2 + 40 m2 garázs, szuterén)
3 szobás, gázfûtéses családi ház

909 m2-es területtel
tulajdonostól tehermentesen eladó

8,5 millió Ft-ért. 
Érdeklõdni:

06-30/580-43-90, 06-30/994-77-58
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Június 7-én lezajlott a hato-
dik Dunaföldvár-Bölcske
Bringatúra. A szervezést is-
mét a Holler UFC -Zeusz
Sport és a Viczai Kft.-
Abroncs Bringabolt vállalta
magára. 

nSZIEGL ERIKA

Holler Ferenc, aki évek óta
lelkesen szervezi az eseményt
kérdésemre elmondta, hogy bár
stílusos lett volna az új kerék-
párutat a túrával felavatni, a
szervezés kezdetekor még nem
volt biztos, hogy a Dunaföld-
vár- Solt közti útszakasz határ-
idõre elkészül. 

Ahogy az elõzõ években,
idén is tekert öreg és fiatal, a
pár hónapos babától a hetven
év fölöttiekig. (Elõzõek persze

még „csomagként“.) A közel
ötszáz induló mindegyike telje-
sítette a távot. 

Dél körül a komótosabban
biciklizõk is visszaértek a vár-
udvarra, ahol a Vár Étterem és
a Sárga Pincés Gödör Egyesü-
let étellel, itallal várta a túrázó-
kat. 

Hagyomány már, hogy min-
den ötödik induló pólót kap
emlékül és a szponzoroknak
köszönhetõen értékes ajándé-
kokat sorsolnak ki a szervezõk.
A fõdíj idén is két értékes ke-
rékpár volt, melyeket a Viczai
Kft. ajánlott fel. 

Az egyre növekvõ gyereklét-
számnak köszönhetõen a szer-
vezõk meghívták a Matiné Ze-
nekart, akikkel igazán jól jártak
a kicsik, hiszen fergeteges han-

gulatot varázsoltak a vasárnap
délutánba. 

„Bár elférünk még a várud-
varon és szeretjük is a helyet,
remélem, hogy egyszer kinõ-
jük. A cél továbbra is az ezer
induló“ - fejezte ki reményét az

esemény egyik fõszervezõje. 
Holler Ferenc és Viczai Szil-

via köszönetüket fejezik ki
azoknak az intézményeknek,
gazdasági társaságoknak és ma-
gánszemélyeknek, akik évek óta
támogatják a bringatúrát. n

Közel félezren tekertek

A rövid kéthetes szünetet le-
számítva nyáron is kemény
edzésmunka várt az utánpót-
lást nevelõ klub fiatal focistá-
ira. Az iskolai szünetet ki-
használva egész napos edzõ-
tábor keretei között készül-
tek a gyerekek az õsszel indu-
ló szezonkezdésre. 

nSZABADOS SÁMUEL

Az U14-es korosztály szak-
mai vezetõje Klein Attila ki-

emelte, hogy ez a korcsoport
éppen a kispályáról a nagy,
méretes focipályára vált a nyár
során. A felkészülésük alapját
az új pályamérethez való alkal-
mazkodás jelenti.

Az edzéseken fõleg az erõn-
létet javítják, mivel a nagypá-
lya sok futást igényel; rendsze-
resek a hosszabb, rövidebb tá-
vú sprintek. A másik fontos
elem a megnövekedett tér érzé-
kelés, a pálya vizuális átte-

Nyáron sem pihennek a
Holler UFC fiataljai

Ü
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kintése. Fontos, hogy a fia-
talok fejben tervezzék meg az
akcióikat a bõvülõ térben. Meg
kell szokniuk a hosszú passzo-
kat, a tért ölelõ labdaátadáso-
kat. Sok gyakorlást igényel en-
nek a szemléletmódnak az elsa-
játítása is. 

Az edzõ szerint ebben a kor-
osztályban még nem az ered-
ménycentrikusság a meghatá-
rozó, hanem a taktikai elemek
elsajátítása, a támadó akciók
fejben való megtervezése, va-
lamint védekezés esetén a terü-
let lefedése, az emberfogás
csapatszintû összehangolása. 

Kerekes Béla az U17 -es kor-
osztállyal foglalkozik. Szerinte
ez a legnehezebb idõszak, mi-
vel a fiúk tinédzser korba lépve
felfedezik az élet sok más örö-

mét is. A sport mellett megje-
lennek a különbözõ szórako-
zásformák. Nem véletlen, hogy
többen abbahagyják a verseny-
szerû labdarúgást ezekben az
években. Nehéz a fegyelmet is
megtartani, az öntudatra ébre-
dés furcsa idõszaka ez. Csak
lassan tudatosul a fiatalokban,
hogy a siker nehéz, nemegy-
szer önmegtartóztató életmód-
dal érhetõ csak el. Erre az
idõszakra a labdarúgás taktikai
és technikai elemeit elsajátítják
a sportolók. Fontos feladat a
gyõzni akarás, a gyõzelmi
kényszer, az eredményesség
vágyának kialakítása a sportsz-
erûség keretei közt. A
pszichikai, pedagógiai tapasz-
talatokra e korosztály esetében
van a legnagyobb szükség.

Ezekben az években derül ki az
is, hogy ki az igazi tehetség,
aki képes tovább fejlõdni, és ki
az, akinek be kell érnie egy

megyei szintû labdarúgó
jövõképével. Ennek a feldolgo-
zása szintén türelmet és idõt
igényel. n

Rendõrségi
hírek

Vagyon elleni bûncselekmé-
nyek: Egy helyi lakos betört egy
pincébe, ahol korábban rendez-
vényt tartottak. A tolvaj ellopott
egy laptopot és kisebb értékû
tárgyakat. A tettest elfogták, az
elvitt értéktárgyak megkerültek,
amiket a rendõrség visszaszol-
gáltatott tulajdonosának.

Több esetben járt el a rendõr-
ség külterületen illegálisan le-
rakott hulladék ügyében. Há-
rom esetben, két helyi és egy
bölcskei szemetelõ ügyét vád-
emelési javaslattal továbbítot-
ták az ügyészség felé. Bizo-
nyos hulladékok kidobása bûn-
cselekménynek minõsül!

Az italozásnak szóváltás,
majd testi sértés, garázdaság
lett a következménye. Július-
ban két ilyen esetben kellett in-
tézkednie a rendõröknek. Fi-
gyeljenek egymásra, a társasá-
gukban lévõkre, legyenek tole-
ránsak!

Internetes vásárlással kap-
csolatban többrendbeli csalás-
sorozatot derített fel a rendõr-

ség, melynek igen sok helyi
érintettje is van. Többször fel-
hívta az internetes vásárlás ve-
szélyeire a figyelmet a rendõr-
ség. Kérésük: csak ellenõrzött
helyrõl vásároljanak!

A külterületeken még folyik
a betakarítás. Terménylopás is
történt. A rendõrség elfogta a
tolvajokat, eredményes mun-
kájukat lakossági bejelentés se-
gítette. Változatlanul kérik a
határban dolgozókat, ha idege-
neket látnak, jelentsék, írják fel
a jármûvek rendszámát!

Közlekedés: A nagy meleg-
ben, a nyári megnövekedett for-
galomban a közlekedõknek tü-
relemre van szükségük. Figyel-
jenek egymásra, vezessenek
óvatosan, a szabályok betartásá-
val! Az útra vizet vigyenek ma-
gukkal, parkoláskor értéket lát-
ható helyen ne hagyjanak a gép-
kocsikban! Ha külföldre utaz-
nak ajánlott gépjármû, utas és
csomagbiztosítást kötni.

Vizek: A hõség miatt sokan
vizek partján próbálnak felüdü-
lést találni. Szerencsére körze-
tünkben eddig vízi baleset, ful-
ladás nem történt. A rendõr-
séggel együtt a vízi rendõrök is
ellenõrzik a nyílt vizeket. n

CHEN STÍLUSÚ TAICHI CHUAN
A Chen Taiji Quan (Taicsi csuan) az egyik legõsibb kínai

harcmûvészeti stílus, melynek egészségmegõrzõ és egészség-
javító szerepe is jelentõs!

Iskolánk a hazánkban élõ, pekingi születésû Han Kuiyuan
Mester szakmai irányítása alatt mûködik országszerte.

Az edzéseken a pusztakezes és fegyveres formagyakorlatok
mellett jelentõs szerepet kapnak a Qigong (csikung) gyakorla-
tok és a páros Tuishou (lökõ-kéz) technikák, melyek haladó
szinten harci értékekkel bírnak. 

Egészségmegõrzõ - fejlesztõ szerepe: gerincproblémák,
tartáshibák, emésztési gondok esetén nyújt segítséget, és
jelentõsen javítja az állóképességet. 

A gyakorlati edzések elméleti oktatással egészülnek ki. Az
iskolákban rendszeresen szervezett szemináriumok és
edzõtáborok segíti a tanulókat a fejlõdésben.

Az iskola lehetõséget nyújt bemutatókon illetve
versenyeken való fellépésre is. 

A Chen stílusú Taiji gyakorlásának megkezdése, nem
igényel elõzetes harcmûvészeti ismeretet! www.chentaichi.hu

2015. szeptember 16-tól kezdõ tanfolyam indul, az új
jelentkezõknek az elsõ 4 edzés látogatása  ingyenes!

Dunaföldvári edzések helye: Szeptember 16-tól: Beszédes
József Általános Iskola, Dunaföldvár, Kossuth Lajos út 19-
23./A. Szerda: 18.00 - 20.00, Sportcsarnok, Jókai út. Szom-
bat: 17.00 - 19.00

Az edzéseket vezeti:
Molnár Gábor - Chen Taiji oktató 06-30/260-30-65

Ü



Fotó: Kõszegi Dániel

Elvárásaink:
– Legalább középfokú  végzettség.
– Társadalombiztosítási ügyintézõi végzettség.
– Felhasználói szintû számítástechnikai ismeretek.
– A  társadalombiztosítás terén végzett gyakorlat elõnyt jelent.

Ajánlatunk:
– kihívást  jelentõ feladatok
– folyamatos szakmai  fejlõdési  lehetõség
– színvonalas és  kulturált  munkahelyi körülmények
– bérezés megegyezés szerint

Jelentkezni írásban, szakmai önéletrajzzal és motivációs levéllel lehet a Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet 7020 Duna-
földvár, Fehérvári u. 4. sz. alatti központjában, vagy a postmaster@dunafoldtksz.t-online.hu e-mail címen. (Borítékra kérjük
ráírni „Pályázat“)
Jelentkezési határidõ: 2015. augusztus 19.

Bõvebb információt a 75/541-510-es telefonszámon adunk.

ÁLLÁS HIRDETÉS
Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet Dunaföldvár,
Fehérvári u. 4.  sz. alatti központjába

Társadalombiztosítási ügyintézõ és bérszámfejtõ
munkakör betöltésére 1 fõ részére állást hirdet.


