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Az idei augusztus 20-i ren-
dezvényt is halászlé-illat
lengte át a sokéves hagyo-
mányhoz illõen.

nBAKSAY ERIKA

A huszonegynéhány nevezõ
kisebb-nagyobb társaságokkal
hódolt a kulináris örömöknek
(jómagam az aljegyzõ asszony
kitûnõ vegyes halászlevébõl
lakmároztam). 

A zsûri elnöke, Forschner
Rudolf, a Magyar Nemzeti
Gasztronómiai Szövetség tagja
átlag fölöttinek ítélte meg a
mezõnyt, és elmondta, a zsûri
nem tapasztalta a tipikus hibá-
kat, amelyeket a halászléfõzõk
el szoktak követni, jellemzõen
oda nem illõ idegen anyagok
felhasználásával. 

A jó lé egységes, testes, bárso-
nyos, és ezt anélkül igazán kihí-
vás elérni, hogy ehhez passzíro-

zott alaplevet készítenénk. A jó
lé titka nem különösebben nagy
titok, csak jó minõségû hal, õrölt
paprika, hagyma kell hozzá,
mégis komoly gyakorlat és nagy
tapasztalat szükséges ahhoz,
hogy  mindig egyformán jól si-
kerüljön. 

Dunaföldváron jellemzõen a
helytelenül bajainak nevezett
stílusban fõzik a halászlevet,
amit inkább al-dunainak kéne
hívni. Eszerint általában nem
készül apróhalból, haldarab-
kákból passzírozott alaplé, ha-
nem inkább az egyszerûbb,
szinte a „mindent bele“ mód-
szer az uralkodó, persze kisebb
egyedi módosításokkal. 

A zsûri tehát elégedett volt a
megkóstolt halászlevekkel,
olyannyira, hogy a gyõztes lé
fõzõjének - véleményük szerint
- akár a hazai legnevesebb ver-
senyen, a Kárpát Medencei Ha-

lászléfõzõ Magyar Bajnoksá-
gon is volna esélye…

Ezt a figyelemre méltó elis-
merést pedig Kiss Lajos Csaba
kapta, akinek a neve minden
dunaföldvári számára szorosan
összefügg a hallal, véletlenek
tehát nincsenek. 

Laja számára a versenyzés
nem különösebben fontos, in-
dult már ugyan néhányszor or-
szágos fõzõversenyen (ahol
egyszer a 3. helyen végzett),
de alapvetõen inkább a család-
nak, barátainak fõz. Módsze-
rét tekintve pontosan követi
nagyapja, Telkes István re-

ceptjét, amiben
semmi különös
nincs, csak a le-
hetõ legjobb
a l a p a n y a g o k ,
meg persze az a
mérhetetlen ta-
pasztalat, amit
annak a több
mázsa halnak a
m e g f õ z é s é v e l

szerzett, ami mögötte áll. 
A gyõztes halászlé egyéb-

ként teljesen trükk-mentesen
készült, az egyetlen modern
elem a hagyma szolid tur-
mixolása volt, de ez is csak
azért, mert Laja lusta a hagy-
mát apróra várni… n
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A SOLT-ÚT Kft-nek hagyo-
mányosan jó a kapcsolata
Dunaföldvárral. Több pályá-
zatot elnyertek, és örömmel
jönnek ide dolgozni. Eddig 50
utcát, utat építettek, illetve
újítottak fel. 2015 júliusától
további 16 utca, út, útburko-
lat-felújítási, útépítési mun-
kájába kezdtek.

nFÁBIÁN ZSÓKA

Mindezeket Bodás Jánostól,
a SOLT-ÚT mûvezetõjétõl
tudtam meg, aki 1978 óta dol-
gozik a szakmában.

– Jó ütemben haladunk a
munkákkal, jövõ év tavaszára
már mindenhol végzünk -
mondja. - Sikerként éljük
meg, ha a környezetet szeb-
bé, élhetõbbé tudjuk vará-
zsolni.

Közben a rekkenõ hõségben
- árnyékban is 40°C van - tal-
pig munka- és védõruhában,
nagy porban és zajban Misi,
Laci és Józsi együtt dolgoznak
a monstrum munkagépekkel.

– Ne csak a Toldi téren fo-
tózzon! - szól a mûvezetõ. -
Van, ahol már végeztünk, lát-
ványosabbak, érdemes róluk
bõvebben tudósítani, pédául a
Duna-parti emlékmûrõl vagy a
játszótérrõl.

26 éve lakom a Toldi téren.
Az elmúlt tíz évben katasztro-
fális volt a helyzet itt. A V ala-
kú tér-útszakasz a 15-20 cm-es
kátyúival inkább rodeópálya
volt - talán 50 méterre a 6-os
úttól. Az útfelújításra ígéretek
azok voltak… no, meg néha a
sok reklamálásunkra egy-egy
saroglya salak, zúzott kõ le lett

terítve, amit aztán az autók per-
cek alatt szétterítettek. 

A város önkormányzata -
élén a polgármesterrel, akinek
választási ígérete volt az útfel-
újítás - úgy látjuk, hogy más te-
rületen is tovább szépíti, építi,
fejleszti településünket.

Reméljük, hogy a másik
szomszéddal, Pakssal is jó kap-
csolatokat ápol a város. Bízunk
benne, hogy a Paks II. építése
kapcsán a sok milliárd forint-
ból Dunaföldvárra is jut. n

Folytatódnak az útépítési
munkálatok Dunaföldváron

Halászléfõzõ verseny 2015
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Erdélyi testvérvárosunk,
Borszék augusztus 7-9. kö-
zött rendezte meg a XX. Bor-
széki Napokat. Az eseményen
városunk küldöttsége - Kiss
Lajos Csaba, Lipták Tamás,
Takács Zoltán és a Löfan
mazsorett csoport - is részt
vett Horváth Zsolt polgár-
mester vezetésével. 

nBALOGH EMESE

Hagyomány, hogy erdélyi
testvérvárosunkban és annak
50 km-es körzetében nyáron és
télen is rendeznek turistacsalo-
gató kulturális rendezvényso-
rozatokat, mely alkalmakra a
testvérvárosokat is meghívják.
Ilyenkor a meghívott települé-
sek mûvészeti csoportjai is be-
mutatkozási lehetõséget kap-

nak, idén például a bonyhádi
Kranzlein táncegyüttes, a szek-
szárdi Bartina népi zenekar
mellett a Löfan mazsorettek is
színpadra léptek. 

A program rendkívül gazdag
volt - tudtuk meg Horváth
Zsolt polgármestertõl -, a helyi
és vendég mûvészeti csoportok
bemutatkozása mellett ünnepi
szentmise, szakrális templomi
operakoncert, díjátadó, köny-
nyûzenei koncertek, fõzõver-

seny, íjászat is várta az érdek-
lõdõket. A legnagyobb figye-
lem a Kormorán együttes kon-
certjét és a Pokolgép koncertet
kísérte.

A háromnapos kulturális
program mellett a testvérvárosi
küldöttek tanácskozáson is

részt vettek. A Felvidékrõl és
Újvidékrõl érkezett delegációk
mellett Bonyhád, Pil-
isvörösvár, Aba, Zákányszék
városatyáival osztották meg
problémáikat és a jövõre vonat-
kozó terveiket városunk képvi-
selõi. n

XX. Borszéki Napok

Az Egyesült Nemzetek Szer-
vezete 1992 óta augusztus el-
sejét az anyatejes szoptatás
világnapjának, az azt követõ
hetet pedig a szoptatás világ-
hetének nyilvánította. Világ-
szerte megemlékeznek errõl
az alkalomról kisebb ünnep-
ségek, felvilágosító elõadások
keretei között. 

nSZABADOS SÁMUEL

Régóta ismert az anyatej
meghatározó élettani hatása és
szerepe a csecsemõkorban.
Sajnos nem minden kisbaba jut
kellõ mennyiségû anyatejhez, a
szoptatás idõszakában felme-
rülhetnek problémák. 

Dunaföldváron egy városhá-
zi rendezvényen hívták fel a fi-
gyelmet az anyatejes táplálás
fontosságára.  Kismamák, or-
vosok, védõnõk, köztük a me-
gyei fõnõvér voltak jelen, akik-
nek a szervezõk rövid verses,

zenés mûsorral kedveskedtek,
melyet az általános iskola tanu-
lói adtak elõ.

Szó volt az anyatej jelentõ-
ségérõl és az anyák felelõssé-
gérõl is, hiszen tudott, hogy
az édesanya ez idõben bármit
fogyaszt, az a tejjel a gyer-
meke szervezetébe jut. Ezért
fontos a kismamák számára is
az egészséges életmód betar-
tása. Elõfordulhatnak szopta-
tás közben problémák is, eze-
ket szakszerû módszerekkel
kezelni lehet, de fontos a vé-
dõnõk, orvosok tanácsát ilyen
esetben kikérni. 

Az anyatej nem pótolható
semmilyen más táplálékkal,
ezért létfontosságú a szerepe.
A szoptatás aktusa egyben fon-
tos lélektani, emocionális mo-
mentum is: az anya-gyermek
közösen átélt élménye, mely-
nek a pszichés fejlõdésben je-
lentõs a szerepe. Például fej-

leszti a biztonságérzetet, a kö-
tõdés, ragaszkodás, szeretet ér-
zését.

A civilizált országokban, így
hazánkban is, egyre inkább ter-
jed a tendencia, hogy az elõíté-
leteket leküzdve a társadalom
nyilvános helyeken is biztosít-
son szoptatási lehetõséget a
kismamáknak. Egyre több he-
lyen vannak szoptató helyisé-
gek, kijelölt helyek az anyu-
káknak, például áruházakban,
hivatalokban, ezzel is elõsegít-
ve a babák táplálkozásának za-
vartalanságát. n

Az anyatejes szoptatás
világnapja

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
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Augusztus 1-jén Bölcskén ren-
dezték meg a Tolna megyei
polgárõrök hagyományos me-
gyenapját, a XV. Tolna Me-
gyei Polgárõr Találkozót. 
A rendezvényen jelen volt az
Országos Polgárõr Szövetség
vezetõsége: dr. Túrós András
elnök, Markos György és
Kolozsi József elnökhelyette-
sek és Márton Zoltán alelnök. 
Szép számmal érkeztek pol-
gárõr vezetõk és tagok a
szomszédos megyék szerveze-
teibõl, de megjelentek a rend-
õrség, a katasztrófavédelem,
tûzoltóság és az önkormány-
zatok képviselõi is. 

nBALOGH EMESE

Bölcske község önkormány-
zata és polgárõrei Baranya Ist-
ván polgármester vezetésével
nagyon jól szervezett, színvo-

nalas rendezéssel járultak hoz-
zá a polgárõr megyenap sikeré-
hez - mondta Széles János, a
Tolna Megyei Polgárõr Szö-
vetség elnöke. 

A közel 1200 résztvevõt - 74
település delegáltjait és család-
tagjaikat - színes programok
fogadták, a színpadi produkci-
ók mellett, sport és kulináris
versenyeken vehettek részt a
látogatók, akik betekinthettek a
társszervezetek munkájába is:
a vám- és pénzügyõrség ku-
tyákkal, a rendõrség technikai
és kutyás bemutatóval várta az
érdeklõdõket.

Széles János beszédében ki-
emelte, hogy a megyei polgár-
õrségek megfelelnek a törvényi
változásoknak, elvégezték a
szabályzatuk módosítását.
Örömmel jelentette be, hogy az
év során gépjármûpályázato-

kon sikeresen indultak, így 50
új autó segíti Tolna megyében
a polgárõrök munkáját. 

Dr. Túrós András a köszönet
és a Tolna megyei polgárõrök
munkájának méltatása mellett
elmondta, hogy a polgárõrség-
re több nagy feladat vár még az
év során: le kell vezényelni a
tisztújítást, módosítani kell az
Országos Polgárõr Szövetség
Alapszabályát, és az egyesüle-
teknek fel kell készülniük a 14-
18 év közötti fiatalok fogadásá-
ra is. 

A polgárõr találkozón ünne-
pélyesen vehette át a Polgárõr

Érdemkereszt arany fokozatát
Tarczal Tímea bölcskei pol-
gárõr és dr. Pilisi Gábor cím-
zetes rendõr ezredes, Szek-
szárd város rendõrkapitánya,
ezüst fokozatát Feil József
paksi, bronz fokozatát Toldi
Tamás hõgyészi polgárõr pa-
rancsnok. n

Polgárõr nap

Dunaföldvár Város Önkor-
mányzata licitálás útján
történ bérbevételre meghir-
deti az alábbi üzlethelyisé-
geket:
Dunaföldvár, Béke tér 1. szám

alatti 109,8 m2 üzlethelyiség
licit útján történõ bérbeadá-
sa (volt játékterem)

Dunaföldvár, Béke tér 1. szám
alatti 99,4 m2 üzlethelyiség
licit útján történõ bérbeadá-
sa (volt gyógyszertár)

Dunaföldvár, 4141/1 hrsz.
alatti 4 db üzlethelyiség (I.
71,4 m2, II. 55,8 m2, III.
16,53 m2, IV. 82,7 m2) licit
útján történõ bérbeadása
(autóbusz-pályaudvar) Az I.
sorszámú üzlethelyiség -
amennyiben nincs pályázó
az egész helyiségre - meg-
osztva is kibérelhetõ, a
szétbontást a pályázati idõ

alatt az önkormányzattal
egyeztetni szükséges!

Dunaföldvár, Rákóczi u. 2.
szám alatti 40 m2 üzlethelyi-
ség licit útján történõ bérbe-
adása (volt illatszer bolt)

Dunaföldvár, Gábor Pál u. 2.
szám alatti 12,6 m2 üzlethe-
lyiség licit útján történõ bér-
beadása (volt gyógyászati
bolt)

Kikiáltási ár: 13.220 Ft/m2 /év
+ ÁFA. A 40/2015. (II.24.)
KT határozat szerinti ked-
vezmény igénybe vehetõ.

Az ingatlanról további infor-
mációt a Dunaföldvári Polgár-
mesteri Hivatal Városfejleszté-
si és Mûszaki Irodája ad.
(Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.,
Tel.: 75/541-558).

Részletes pályázati kiírás
2015. augusztus 17. és 2015.
szeptember 16. között vásá-

rolható meg 11.000 Ft-ért
(pályázat benyújtásától való
visszalépés esetén sem vissza-
fizethetõ) a Dunaföldvári Pol-
gármesteri Hivatal Pénztárá-
ban (pénztári órák: hétfõ: 09-
12 óráig, szerda: 09-12; 13-
15:30-ig és péntek: 09-13 órá-
ig).

Licitálás idõpontja: 2015.
szeptember 17. (csütörtök) 10
óra.

Helye: Dunaföldvári Polgár-
mesteri Hivatala Dunaföldvár,
Kossuth L. u. 2. Városfejleszté-
si és Mûszaki Iroda tárgyaló
terme. n

Üzlethelyiségek bérbeadása
licit útján

Dunaföldvár Város

Önkormányzata

Dr. Süveges Árpádné

Kiss Lajos Csaba

Ráthgéber Lászlóné

Petrovics Józsefné

TÁMOGATÓINK

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

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

Akció: Dalmi 10 kg-os kutyatáp 1.980 Ft.
Daks 100 grammos cicaeledel 75 Ft.

Kerti tóhoz vízkezelõk 
és eledelek kaphatók.
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Dunaföldvár Város Önkor-
mányzata, valamint az ENVI-
ROINVEST Zrt. szervezésé-
ben lakossági szelektív elektro-
mos és elektronikai hulladék
berendezés (e- hulladék) gyûj-
tést szervez településünkön,
amely során a lakosság ingyen
leadhatja háztartásában össze-
gyûlt e- hulladékát.

Az e- hulladékgyûjtés ide-
je: 2015. október 17. 08:00-
14:00-ig.

Az e- hulladékgyûjtés telepí-
tett gyûjtõhelye: Dunaföldvár,
Kossuth Lajos utca 9. (a szerb
templom mellett)

Mi az e- hulladék gyûjtési
akció célja?

Gyûjtés szervezõi elkötele-
zett hívei a környezet védelmé-
nek, ezért szeretnék elérni,
hogy Dunaföldvár településen
szélesedjen az újrahasznosítha-

tó hulladékok begyûjtésének
köre. Az e-hulladék az élõvi-
lágra, az emberi egészségre fo-
kozott veszélyt jelent, különle-
ges gyûjtést és kezelést igé-
nyel, így az nem gyûjthetõ a
háztartási vegyes hulladékkal.
Az e- hulladék másodnyers-
anyagokat is rejt, amelynek je-
lentõs része újrahasznosítható.
Ennek ellenére nagy részük ma
mégis hulladéklerakókba, er-
dõszélekre, illegális lerakókba
vagy illetéktelen kezekbe ke-
rül. Sajnos az e- hulladék a sok
újrahasznosítható másodnyers-
anyag mellett számos mérgezõ
anyagot és nehézfémet (ólom,
kadmium, higany, króm) is tar-
talmazhat, amelyek a környe-
zet számára nagy veszélyt je-
lenthetnek. 

Cél az, hogy az e- hulladék
minél nagyobb mértékben

hasznosuljon, illetve a benne
található környezetre, emberre
veszélyt jelentõ mérgezõ anya-
gok ellenõrzött körülmények
között kerüljenek ki környeze-
tünkbõl.

Védjük együtt környezetün-
ket kérjük, vegyen részt felhí-
vásunkban!

Gyûjtés során leadható elekt-
ronikai berendezések:

– Háztartási kis- és nagybe-
rendezések, szórakoztató elekt-
ronikai cikkek kávéfõzõ, víz-
forraló, mikrohullámú sütõ,
szendvicssütõ, porszívó, kony-
hai kisgépek, hûtõszekrény,
mosógép, mosogatógép, vil-
lanytûzhely, villanybojler, ven-
tilátor, lámpatest, asztali lám-
pa, videomagnó, DVD lejátszó,
rádió, magnó, CD lejátszó, Hi-
Fi torony, Music-center.

– Számítógépek, telefonköz-
pontok egyéb irodatechnikai
berendezések: asztali telefon,
nyomtató, számítógép, elektro-
mos írógép, iratmegsemmisítõ,
diktafon.

– Elektromos és elektronikus
barkácsgépek, szerszámok: fú-

rógép, ütvefúró, sarokcsiszoló,
körfûrész, rezgõcsiszoló,
hõlégfúvó, stb.

– Játékok, szabadidõs és
sportfelszerelések.

Intézmények kérésére, iga-
zolást állítunk ki az eszközök
kezelésérõl, mely tartalmazza
az átvett berendezések megne-
vezését, mennyiségét és az át-
vevõ engedélyeinek számát.
Kérjük, hogy az intézmények
selejtezési listát is szíveskedje-
nek mellékelni a leadásra kerü-
lõ berendezésekhez. 

Fontos! Az elszállítandó esz-
közöket kérjük, ne helyezzék
ki õrizetlenül az ingatlanukon
kívülre, elkerülve ezáltal a be-
rendezések fosztogatását, illet-
ve környezetük szennyezését!
A berendezéseket a kijelölt
gyûjtõhelyen kérjük leadni.

Az elektronikai hulladék
csak ép, összeszerelt állapot-
ban gyûjthetõ! Elektronikai
hulladékgyûjtéssel kapcsolato-
san érdeklõdni a (30) 870-
4528-as telefonszámon lehet.

Együttmûködõ munkájukat
köszönjük! n

Felhívás

Térítésmentes lakossági szelektív
elektromos és elektronikai
hulladékgyûjtés

Nagyon sok kiránduló, pecás
jár évtizedek óta a Duna-
partra, és sokan panaszkod-
nak, szóvá teszik - különösen
kis vízálláskor - a part kiáb-
rándító látványát, a tömér-
dek mennyiségû  PET palac-
kot, a kidobott babakocsikat,
hûtõszekrényeket, autógumi-
kat és az egyéb, parton heve-
rõ mûanyag szemetet.
Végre akadt egy lelkes társa-
ság, melynek tagjai megszer-
vezték és augusztus 17-én,
szombaton kitakarították a
földvári Duna-partot. A csa-
pat munkájáról az interneten
az AztaKeservit.com oldalon
találhatók írások, fotók.  
A munka szervezõje, Fe-
renczi Zsolt mesélt a szemét-

gyûjtésrõl és a további terve-
ikrõl.

nKISS ÉVA

Februárban elmentünk
Augusztin Guszti barátommal
egy hajókiállításra. Ott talál-
koztam a földkerülõ vitorlázó-
val, Méder Áronnal, aki aján-
lotta, hogy nézzünk el a
Petkupára, mert jó dolog. Be-
neveztünk és a Tiszán tíz kilo-
métert csorgott le a csapat a
PET palackokból készült 16
hajóval, és összeszedtük a par-
ton található szemetet.  Estén-
ként jó bulik voltak: beszélge-
tések, evés, ivás. Akkor három
és fél tonna  szemét gyûlt ösz-
sze. Jó táraság volt, olyan em-
berek, akik majdnem két hét

szabadságot vettek ki a nyár
legforróbb idõszakában, hogy
szemetet szedjenek. Csak jó ar-
cokkal találkoztunk: Tilos rádi-
ósokkal, Vereczkei Ákos kaja-
kos olimpikonunkkal, zené-
szekkel, természetfilmesekkel,
rádiósokkal, médiásokkal.

Hazajöttünk, és két hét alatt
megszerveztük a földvári sze-
métszedést, hogy augusztus 20-
ára tiszta legyen a part. A helyi-
eken kívül jöttek olyanok is, aki-
ket nem is ismertünk. A
Petkupán az Ökologistic egye-
sületbõl két csajjal megismer-
kedtünk, segítettük õket. Nekik
is voltak kapcsolataik, nekünk is
- így kezdõdött a szervezés.
Közben Kisapostagon is szer-
vezkedtek, velünk egy idõben
õk is takarították a Duna-partot.
Az elõkészületek két hete alatt
kaptunk segítséget a polgárõrök-
tõl, Hegyi Lacitól, Szávolovics

Lajostól, aki egy õzet adott, amit
Szigeti Sanyi vacsorára megfõ-
zött. A Dunanettõl és az Ökolo-
gistic Környezetvédõ Alapít-
ványtól Vészity Kata közremû-
ködésével kaptuk a mûanyag
zsákokat. Egy kisapostagi vál-
lalkozó finanszírozta az esti
koncert hangosítását, a Mély út
pincetulajdonosai - Sziegl Feri,
Rácz Zoltán, Ladi - megvendé-
geltek minket.  Volt babgulyás,
õzpörkölt, fröccsözés a munka
után, este pedig egy remek jazz-
blues koncertet nyomtak a srá-
cok, amit Sziegl Erik szervezett. 

Negyven egynéhány önkén-
tes dolgozott a parton reggel
nyolctól este hatig. Az egyik
csapat felment a Zöld-zátony
felé. A quadosok, csónakosok,
kajakosok a Mély út aljába ki-
hordták a zsákokat, egy helyre
gyûjtöttük a szemetet a parton.
Mindenki lelkes volt. A

„PET (polietilén - mûanyag
tárgyak) takarítás“ a Duna-parton

Ü
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Zöld-zátonynál nincs is már
szemét - bár azóta lehet, hogy
van -, mi kivittünk mindent, ki-
pucoltuk alaposan, a palacko-
kat, egy hûtõszekrényt, az au-
tógumikat. Csak egy hatalmas
traktorgumi maradt ott. 

Amikor visszaértünk a zá-
tonytól, zsíros kenyeret ettünk,
aztán mentünk lefelé, egészen
a szakadásig a híd alatt. Itt még
lesz tennivalónk, amit másfél
hónap múlva folytatunk.

Voltak persze olyanok is,
akik nem segítettek. Hét tapo-
sott zsák szemetet szedtünk
össze a kedvelt, kempinggel

szembeni strandon.  Az ott lé-
võk nézték, ahogy dolgoztunk,
de egy hajó sem jött át segíteni,
vagy megkérdezni mit segí-
thetnek… 

Összesen kb. öt-hét köbmé-
ter taposva zsákba rakott palac-
kot gyûjtöttünk össze.  A
Dunanett vállalta, hogy elszál-
lítja, de meglepõdtek, mikor
meglátták, hogy mennyi lett.
Csak több részletben tudták új-
rahasznosításra elszállítani.

Lelkes társaság jött össze,
aki ott volt, jól érezte magát.
Az esti koncert pedig azt mon-
dom, az elsõ igényes zene volt

Földváron.  A színpad a kikö-
tõnél állt, 18 -22 éves srácok
játszottak, közöttük Sziegl Erik
és Karádi Áron. Nagy volt az
érdeklõdés, sokan jöttek el.

A következõ akciónkra, aki itt
volt, biztos eljön, de remélem,
ha megy a hír, hoz másokat is.
Legközelebb kicsit másképp
szervezzük, csapatokat szeret-
nénk indítani, legyen verseny:
aki több szemetet gyûjt, kapjon
valamilyen jutalmat. Október el-
sõ, vagy második hetére tervez-
zük, amolyan nyárbúcsúztató,
õszköszöntõ is lenne egyben is-
mét vacsorával, koncerttel. 

Tavasszal szeretném beszer-
vezni a bölcskeieket, aztán
nyáron Madocsát. Jó lenne el-
érni, hogy Budapesttõl egy na-
pon kipucolnánk a Duna-par-
tot. 

Ahol a parton sok szemét
található, ott kiteszünk egy
„AztaKeservit“ felhívó jelle-
gû táblát, hogy ne szemetelje-
nek. A példa hat a fiatalokra.
Ültem az egyikük mellett a
parton, aki azt mondta: - Mi-
lyen jó itt ülni a megtisztított
parton - tán azért is mondta ki,
mert tett is érte, hogy ilyen le-
gyen. n

2015. augusztus 9-én tartotta
a Dunaföldvári Római Kato-
likus Egyházközség templo-
mainak - Szent Anna, Szent
Ilona - és a Rókus kápolna
búcsúnapját. A szentmise
fõcelebránsa Tölgyesi
Alberik OCIST ciszterci
szerzetes volt. 

nBALOGH EMESE

A búcsú egyfelõl alkalom a
védõszentekrõl való megemlé-
kezésre, másfelõl alkalom egy-
más megismerésére, a közös-
ségteremtésre. Petkó Tamás
plébános és Tölgyesi Alberik
szerzetes atya számára a búcsú
egyik legfõbb üzenete, hogy
emlékezzünk a szent életûekre,
példájukból merítsünk erõt a
mindennapjainkban.

Kik is templomaink védõ-
szentjei?

A Barátok templomának
Szent Anna, Szûz Mária édes-
anyja a védõszentje. A legenda
szerint a betlehemi Szent Anna a
Názáretben élõ Joachimhoz
ment feleségül. Húsz évig éltek
együtt, de nem született gyerme-
kük, amit a külvilág a bûnösség
jeleként ítélt meg. Ezért Joachim
elhagyta városát, elbujdosott.
Azonban megjelent neki Isten
angyala, aki megígérte, hogy

imádságaiért és alamizsnáiért
Anna kislányt szül majd, akit
Máriának kell nevezniük. Az
angyal azt is megmondta, hogy
a gyermek telve lesz Szentlélek-
kel. Késõbb Anna az ígéret sze-
rint meg is fogant, és megszülte
a kislányt, akit Máriának nevez-
tek el.

Joachim halála után Anna
másodszor is férjhez ment egy
Kleofás nevû férfihoz, akitõl
ismét lánya született, és õt is
Máriának nevezték el. Kleofás
halála után Anna harmadik fér-
je Salamon lett, akitõl újra le-
ánygyermeke születetett, akit
szintén Máriának hívtak.

A legenda arról is szól, hogy
Anna még élt, amikor a Szent-
család Nagy Heródes halála
után visszatért Egyiptomból,
így megláthatta a kicsi Jézust. 

Halála után lelkét angyalok
vitték Ábrahám kebelére, s mi-
kor Jézus fölment a mennybe,
õt is a Mennyországba vitték.

Az Öregtemplom védõszent-
je Szent Ilona 250 körül szület-
hetett, valószínûleg a bithiniai
Drepanum nevû városban.
Egyszerû családból származott,
apjának vendéglõje volt, Ilona
is ott dolgozott. Itt ismerte meg
és vette feleségül Constantius
Clorus, aki 293-ban császár
lett. Mivel a császárhoz nem il-
lett egy vendéglõs lánya, ezért
elbocsátotta Ilonát, és új házas-
ságot kötött Teodórával. 306-
ban azonban Ilona fia lépett a
trónra, Nagy Constantin néven,
aki maga mellé vette édesany-
ját, megajándékozta a császár-
né címmel, így Ilonát ettõl
kezdve Flavia Julia Helena
Augustának hívták.

A császár gazdaságilag sza-
bad kezet adott anyjának, aki
ezt jóra használta: segített a
szegényeknek, sokakat kisza-
badított a börtönbõl, bányából.

Nem tudni, mikor tért meg.
326-ban szentföldi zarándokút-
ra indult, mely során bejárta
Palesztina szent helyeit. Temp-
lomokat építtetett Betlehemben
az Úr születésének helyén és az
Olajfák hegyén. 

A hagyomány szerint a Gol-
gotán megtalálta a Szent Ke-
resztet és a szenvedés más esz-
közeit is. Ilona a kereszt egy
részét Rómába vitette és fel-
építtette a Szent Kereszt bazili-
kát, a másik részét ezüst tokba
foglaltatta és Jeruzsálemben
hagyta. Nevéhez kapcsolják a
napkeleti bölcsek kölni dóm-
ban õrzött maradványainak
megtalálását is. 

Ilona 80 éves lehetett, ami-
kor ismeretlen helyen meghalt.
Testét Rómába vitték, és a Via
Labicana mentén egy kör alap-
rajzú mauzóleumban temették
el.

Három templom búcsúja

Ü

Ü
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A Kossuth téri kápolna
védõszentje Szent Rókus, aki-
nek élete Montpellier-bõl in-
dul. A francia város egykori
ura és felesége fogadalmat
tett, hogy ha Isten gyermekál-
dásban részesíti õket, gyerme-
küket Krisztus szolgálatára
szentelik. Egy napon az asz-
szony angyali hangot hallott:
,,Isten meghallgatta imádsá-
godat, kegyelmet nyersz az
Úrtól.“

Az asszony fiút szült, akit a
keresztségben Rókusnak ne-
veztek. Mellkasának bal olda-
lán kereszt látszott, mely már
ekkor Krisztus elõtt kedves-
nek mutatta. Rókus öt éves
korában már engedelmes és
erényes gyermek volt, késõbb
az iskolában is kitûnt tudásá-
val. 

Apja a halálos ágyán így ren-
delkezett: ,,Végrendeletben az
örökséggel együtt négy dolgot
bízok rád. Elõször: miként ta-
nultad, szüntelenül Jézus
Krisztusnak szolgálj! Másod-
szor: ne feledkezz meg a szegé-
nyekrõl, az özvegyekrõl és az
árvákról! Harmadszor: rád bí-
zom vagyonomat, hogy jó célra
használd. Negyedszer: adj ott-
hont a nyomorultaknak és a
szegényeknek!“

Amikor Rókus tizenöt éves
lett, édesanyját is eltemette, és
hozzáfogott, hogy atyja végren-
deletét végrehajtsa. A szent he-
lyek mellett fölkereste a szegé-
nyek házait és szétosztotta kö-
zöttük apja vagyonát. Majd el-
hagyta hazáját és útra kelt Róma
felé. Piacenzában, Cesenába,
Rómában pestises betegeket

gyógyított meg. Rómában egy
bíboros életét is megmentette,
aki elvitte a pápához, tõle Rókus
teljes búcsút nyert. Három év
múlva Riminiben, Novarában
majd Piacenzában gyógyított, s
közben maga is beteg lett. El-
hagyta a várost, remeteként az
erdõben élt mindaddig, míg Is-
ten meg nem szabadította a be-
tegségétõl. 

Késõbb úgy határozott, hogy
visszatér szülõvárosába. Útban
hazafelé azonban elfogták, és
Angera közelében börtönbe ve-
tették, amit õ vezeklésként és
remeteségként fogadott.

Öt év rabság után az az em-
ber, aki élelmet szokott vinni
Rókusnak látta, hogy a börtön-
bõl csodálatos fény sugárzik,
amikor Rókus imádkozik. A
dolognak híre ment, s a város-

ból sokan a börtönhöz siettek, s
mind látták a csodát. 

Amikor Rókus fölismerte,
hogy közeledik a halála órája,
szólította a börtönõrt és kérte,
hogy pap jöjjön hozzá, hogy
meggyóntassa õt. Miután meg-
gyónt, azt kérte, hogy három
napra hagyják magára, hogy iga-
zán fölkészülhessen halálára. A
harmadik nap végén az Úr an-
gyala ezzel az üzenettel jött:
,,Rókus, az Úr a lelkedért küldött
engem. Mondd meg, mi az utol-
só kívánságod?“ Rókus akkor
imádságban arra kérte a minden-
ható Istent, hogy azok a keresz-
tények, akik Jézus nevében áhí-
tattal megemlékeznek róla, sza-
baduljanak meg a járványos be-
tegségtõl. Amikor imádságát be-
fejezte, kilehelte lelkét. n

(forrás: www.katolikus.hu)

Ü

Az idei augusztus 20-i ren-
dezvény sztár-fellépõje az or-
szág egyik legnevesebb zene-
kara, a Magna Cum Laude
volt.  A Duna-parton egy
gombostût nem lehetett leej-
teni, és a közönség azt kapta,
amit várt: egy remek hangu-
latú, magas színvonalú kon-
certet. Amíg a zenekar beállt,
a Tolnatáj és a Dunaföldvár
TV Mezõ Misivel, a csapat
frontemberével beszélgetett
néhány szót.

nBAKSAY ERIKA

Idén jelent meg az ötödik le-
mezetek. Mi inspirálta?

Tavaly volt 15 éves a zene-
karunk, a stúdióalbumunk cí-
me: Köszönet. Tehát világos,
hogy a lemez elkészítésében
az is benne volt, hogy megkö-
szönjük a közönség a folya-
matos figyelmét és szeretetét,
amivel a mûködésünket vé-
gigkísérte. Ugyan nem va-
gyunk egy turnézós zenekar,
ez évben mégis ennek jegyé-
ben koncertezünk, ez a Kö-

szönet-turné. A mostani kon-
cert semmiben nem különbö-
zik attól, amit bárhol, akár a
fõvárosban, akár egy vidéki
falunapon játszunk. Nem le-
mezbemutató, inkább az eddi-
gi munkánkat reprezentálja,
és hát vannak bizonyos szá-
mok, amiket sosem hagyha-
tunk ki, mert a közönség
megköveteli…
Nemrég változás volt a zene-
kar felállásában…

Igen, Kilián Imre, aki 2007-
tõl zenélt velünk, közös meg-
egyezéssel kilépett a zenekar-
ból. Más volt a habitusa, mások
voltak az elképzelései, így
most Török Máté, egy kitûnõ
dobos erõsít minket.
Ti egy baráti alapon létrejövõ,
jó értelemben vett vidéki gye-
rekekbõl álló buli-zenekarnak
indultatok. Mi változott a si-
kerrel?

Sokáig, vagy 12 évig az
ösztönösség volt a jellemzõ
ránk. Csináltuk, ahogy jött, de
aztán a tudatosságnak is meg
kellett jelennie, amennyiben

fenn akartunk maradni. Ma
már próbáljuk megtervezni az
évet (nem mindig sikerül), és
összeegyeztetni mindenki el-
képzelését. Hárman vagyunk
az alapító tagokból, de a zene-
kar 5 tagú, nehéz mindenki-
nek az életével, elképzelései-
vel harmóniában lenni, de tö-
rekszünk arra, hogy össze-
gyúrjuk a véleményeket.
Úgy tapasztalom, a zenekar
azon a hangon szól ma is, mint
régen. Soha, semmilyen befo-
lyás nem próbálta megváltoz-
tatni az eredeti hangvételt?

Soha nem próbáltuk meglo-
vagolni az éppen divatos irány-
zatokat. Ez jön belõlünk, ilye-

nek vagyunk. Kialakult egy
egységes zenei hangzásunk, a
szövegeinket a kezdetek óta az
alapító tag Kara Misi írja. Úgy
gondoljuk, amit csinálunk, az
emberközeli, mintha pont ne-
ked írták volna.
És végül a tervekrõl…?

Tavaly augusztusban volt
egy rendhagyó koncertünk a
Margit-szigeten, egy 60 fõs
szimfonikus zenekarral kiegé-
szülve, amelyre a dalaink egy
részét újragondoltuk, áthang-
szereltük. Mi nagyon élveztük,
hogy más, és a jelek szerint a
közönség is. Ebbõl a koncert-
bõl tervezünk egy kisebb, 8-10
állomásból álló turnét. n

Magna Cum Laude
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Augusztus 21-én és 22-én a
Magyar Máltai Szeretetszolgá-
lat helyi csoportja szervezett
programokat városunkban.

nBALOGH EMESE

Augusztus 21-én délután
folklór rendezvényre várták az
érdeklõdõket a Duna-partjára.
Jákli Viktor elmondása szerint
régóta tervezett program való-
sult meg ezen a napon, hiszen
Appelshoffer Jánossal, az Ör-
dögszekér Táncegyesület veze-
tõjével már korábban egyeztet-
tek arról, hogyan is tudnának
tartalmas mûsort biztosítani a
négynapos, hosszú hétvégén a
dunaföldváriaknak. 

A Duna-parti színpadon fel-
léptek az Ördögszekér Tánc-
egyesület, illetve a Honvéd
Mûhely táncosai, utóbbiak a
Gázsa zenekar kíséretében. A
késõ délután meglepetésven-

dége a székely csíkszent-
domonkosi Tenyeres Talpas
Néptánc Együttes volt. Õk -
nagy sikert aratva - elõször
léptek színpadra Dunaföld-
váron.

A programon jelen voltak a
niederaibachi önkormányzat és
a német város máltai szerveze-
tének képviselõi is Hans
Kaltenhauser polgármester ve-

zetésével. A német küldöttek
hosszabb távú együttmûködési
lehetõségekrõl is tárgyaltak e
napon városunk vezetõivel. 

Augusztus 22-én az 1Úton
Nemzetközi Zarándoknap za-
rándokait fogadta városunk civil
szervezete annak okán, hogy a
Mariazelltõl Csíksomlyóig tartó
Mária-út állomásai közé Duna-
földvár is bekerült. n

Kétnapos rendezvényt
szervezett
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dunaföldvári
Csoportja

Dunaföldvár fontos helyszíne
volt az augusztus 22-én tar-
tott 1Úton elnevezésû nem-
zetközi zarándoknap prog-
ramjának. Ezen a napon
együtt zarándokoltak az em-
berek a Mária-út egy-egy ré-
szén Mariazelltõl Csíksom-
lyóig, közel 1400 kilométe-
ren.

nLUKÁCSI PÁLNÉ

A Mária-út észak-déli irányú,
most formálódó szakasza is kap-
csolódott a programhoz, így
Dunaföldvárt két irányból köze-
lítették meg a zarándokok. A
Kisapostag-Baracs irányából ér-
kezettekhez csatlakoztak duna-
újvárosiak és rácalmásiak, de
jöttek Székesfehérvárról, Bony-
hádról, Györérõl, sõt a Nógrád
megyei Patakról is. Dél felõl
Madocsáról indultak, köztük
komlói és pécsi zarándokokkal.
Egy dabasi házaspár - a helyi

kempingben nyaralva szerzett
tudomást a programról, s õk is
megtették a húsz kilométeres tá-
vot. (Elõzõleg bölcskei és föld-
vári civil közösségek, a Római
Katolikus Egyházközség tagjai
Nagy Lajos szervezésében, va-
lamint magánszemélyek, többek
között Nagy Gáborné, Zsebõk
Jenõ és mások sokat tettek az út
rendbetételéért.)

A zarándoknapon a földvári-
ak mindkét irányba szerveztek
csoportot Vicsik Boglárka, a
DunaTúra Egyesület elnöke, il-
letve Fafkáné Simon Ildikó, a
mûvelõdési központ munkatár-
sa vezetésével. A bölcskeiek a
horgásztanyán finom lélekme-
legítõ italokkal és pogácsával
fogadták a zarándokokat, hogy
egy félórai pihenõ után folytat-
hassák programjukat. - Imádsá-
gos lelkülettel jártuk végig a
nemrég kitisztított szép erdei
utat - mondja Ildikó. Sajnos, az

idõjárás nem volt kegyes a za-
rándokokhoz, hol szemerkélõ,
hol emberpróbáló, zuhogó esõ-
ben tették meg az utat. Ennek
ellenére a két lelkes csapat po-
zitív élményekkel töltõdve ér-
kezett meg Dunaföldvárra,
ahol a Kálvária-dombon támo-
gatók, családtagok várták õket.

Végül a Duna-parton a Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgálat
Dél-Dunántúli Régiójának veze-
tõje, ifj. Csonka Pál köszöntötte
õket, s nyitotta meg a záró ren-

dezvényt. Vicsik Boglárka sze-
rint felemelõ volt a szeretetteljes
fogadtatás, s a máltai önkéntesek
kedvessége, figyelmessége is. A
szentmise kezdetéig a szeretet-
szolgálat egyházaskozári csángó
csoportja szép Mária-énekeket
énekelt, majd négy órakor Böjte
Csaba ferences szerzetes atya
celebrálta a szertartást Petkó Ta-
más, a helyi római katolikus plé-
bános közremûködésével. A
szentmisén a csíkszeredai Role
együttes szolgált.

Az 1Úton Nemzetközi Zarándoknap
záró rendezvénye Dunaföldváron

Ü
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Han Kui-Yuan Chen Taiji
Quan (tajcsi) és Qi Gong
(csikung ) nemzetközileg elis-
mert nagymester és Zhang
Yushui Taiji Quan mester
Molnár Gábor Chen Taiji
oktató meghívására tartott
elõadást Dunaföldváron. 

BALOGH EMESE

Han Kui-Yuan közel két évti-
zede él hazánkban, a Magyaror-
szági Chen Stílusú Xin Yi Hun
Yuan Egyesület elnökeként tanít,
népszerûsíti a kínai kultúrát. Ma-
gyarországon eddig több, mint
ezer tanítványa volt, egyesületé-
nek tagjai versenyzõként is is-

mertek; nemzetkö-
zi sikereket értek el
az évek során. 

Han Kui-Yuan
öt éves korában
harcmûvész nagy-
apjától majd édes-
apjától tanult Shaolin kung-fut,
azonban sérülés miatt fel kellett
hagynia ezzel a harcmûvészettel.
Ezután lett Tian Xiu-Chen tanít-
ványa, aki a tajcsi segítségével
meggyógyította. Elkötelezte ma-
gát a tajcsi mellett, elismert okta-
tóvá vált, majd a Pekingi Tai Chi
park vezetõ edzõje lett. 

A mester a Chen stílusú
Taiji Quant belsõ stílusú harc-

mûvészetként definiálja. Mint
mondja: a mozgássorok vég-
zésével a belsõt, a Chí-t
eddzük.  Ez a fajta mozgás
bármilyen életkorban, egész-
ségi állapottól függetlenül el-
kezdhetõ, kitartó mûvelése
egészségjavító és egészség-
megõrzõ hatású. 

Molnár Gábor csoportja két
éve mûködik Dunaföldváron, a

solti Chen Taiji oktató tevé-
kenysége azonban évtizedes:
Solton, Kiskõrösön, Kecske-
méten, Pakson és Pécsett is
vannak csoportjai. Számára a
Chen Taiji Quan testi és lelki
kultúra, mely segít az egészség
helyreállításában és megõrzé-
sében, ugyanakkor fizikai és
szellemi feladatokat is ró a mû-
velõjére. n

Kínai mester elõadása
Dunaföldváron

Molnár Gábor Han Kui-Yuan

Zhang mester

nBOZSIK ADRIENN

Kérem, pár szóban mutatkoz-
zon be olvasóinknak!  

A nevem Zhang Yushui
1963-ban Pekingben születtem.
7 éves koromban kezdtem el a
külsõerõs kínai harcmûvészet
tanulását, 20 évesen váltottam
a belsõerõs Taiji Quan stílusra.
Az elmúlt 45 évben a követke-
zõ a stílusokkal foglalkoztam:

Taiji Quan, Táiji wéigöng,
Hunyuan qigong, Dáojiá
yindáo shú (taoista gyakorla-
tok), Tú ná shú (légzéstechni-
ka). Ezekbõl merítve alakítot-
tam ki az új oktatási módszere-
met, amellyel kapcsolatban az
európai tanulóktól sok pozitív
visszajelzést kaptam.

A tevékenységem elismerése-
ként a Magyarországi Chen stí-
lusú Xinyi Hunyuan Taiji Quan
Egyesület és az ukrajnai Lvovi
tradicionális kungfu akadémia is

tiszteletbeli elnökségi taggá vá-
lasztott.
Miért kezdett el Taiji Quan-t ta-
nulni? Mikor érezte elõször a
pozitív hatásait? 

Személyes tapasztalatból adó-
dóan kezdtem el Chen stílusú
Taiji Quan-t tanulni. 20 éves ko-
romban ágyéki porckorongsér-
vem lett, amit mûteni kellett, a
mûtét után nem tudtam normáli-
san járni és intenzív edzéseket
folytatni, így nem volt más lehe-
tõségem, fel kellett adnom a kül-

sõerõs kungfu gyakorlását. Ez-
után találkoztam Han Kui-Yuan
Taiji mesterrel, aki könnyedén
tett arrébb egy ereje teljében lé-
võ fiatalt. Ekkor kezdtem el újra
érdeklõdni a harcmûvészetek
iránt. Attól a naptól számítom a
32 évnyi Taiji pályafutásomat.
Mikor Han Kui-Yuan mester
külföldre ment tanítani, Feng
Zhiqiang mesternél tanultam to-
vább, több mint 10 éven át. Sok-
évnyi tanulás és kemény, fárasz-
tó gyakorlás után éreztem

A szentmise hallgatói kö-
zött nemcsak a több mint száz-
tíz zarándok volt jelen, de so-
kan Dunaföldvárról és a kör-
nyezõ településekrõl is, hiszen
Böjte Csaba nagy tiszteletnek
és szeretetnek örvend. Miután
Csaba testvér üdvözölte a za-
rándokutat teljesítõket, közvet-
len hangú prédikációjában az
ünnep kapcsán abból indult ki,
hogy István király végrendelet-
ében Máriára hagyta országun-
kat, Máriát meg ránk. A máriás
értékeket ajánlotta a mai ember
figyelmébe: a kezdeményezõ-
készséget és az együttmûkö-

dést. Merjünk kezdeményezni
és összefogni. - Az ember
egyedül esendõ, sodródó fale-
vél, szüksége van társra, tár-
sakra. Merjünk bízni egymás-
ban, együtt haladni az úton.
Merjünk az élet mellett dönteni
- mondta, s szavai tán a lélekig
hatottak. Ahogy az igehirdetés-
ben is elhangzott :  „A szavak,
amelyeket nektek mondok, Lé-
lek és élet.“ 

Az esõ hol eleredt, hol elállt,
de a több száz ember kitartott a
szép szertartás végéig. A szent-
mise után Böjte Csaba dedikál-
ta könyveit.

A dunaföldvári szeretetszol-
gálat aktív önkéntesei gulyásle-
vessel és süteménnyel vendégel-
ték meg a jelenlévõket. Amint
Jákli Viktor, a csoport vezetõje
elmondta, a helyi máltai csopor-
ton kívül a város önkormányza-
ta is jelentõs összeggel támogat-
ta a rendezvényt, amelyen négy-
száz fõre fõztek. Sajnos a zarán-
dokok közül sokan az idõjárás
miatt nem maradtak a szeretet-
vendégségre.

Az estet a Role együttes re-
mek koncertje zárta.

Ez a nap a megbékélésrõl, az
egységrõl szólt. Ez nemcsak az

1Úton program hitvallásában
jelent meg, hanem a dunaföld-
vári rendezvény elõkészítésé-
ben és szervezésében is.

Böjte Csaba azért imádko-
zott a szentmise végén, hogy
tanuljunk meg együtt haladni
az úton, együtt élni. Azért
imádkozott, hogy gyermekein-
ket tudjuk megtanítani élni és
dolgozni a szép Kárpát-meden-
cében, s azért, hogy a szeretet
ereje tartson meg mindenkit
szerte a nagyvilágban. n

(A Dunaújvárosi Hírlap
2015. augusztus 27-i számában
megjelent cikk alapján)

Ü

Ü



meg a Taiji igazi mélységét
és komplexitását. 2002-tõl meg-
szállottan kezdtem el gyakorol-
ni, feladtam munkámat, hogy
teljes szívvel és lélekkel kon-
centrálhassak a Taiji-ra. Minden
nap 5 órakor kezdtem, és mini-
mum 8 órát gyakoroltam. 

10 évnyi kitartó kutatás
eredménye lett, hogy felfedez-
tem több új gyakorlási mód-
szert. Ezek hatékonysága
visszaigazolást nyert a tanuló-
im eredményessége révén,
akik a kitartó gyakorlással nö-
velték állóképességüket és
technikai tudásukat. Tanulóim
igen széles réteget képvisel-
nek, van közöttük harcmûvé-
szeti bajnok, rendõr, tanár és
sok harcmûvészetet kedvelõ
laikus, betegek (rákos betegek,
köszvényesek, nyaki csigolya
problémások stb.) is. Kitartó
gyakorlással van, aki javított
az életminõségén van, aki
csökkentette a betegség okozta
szenvedését, és van, aki telje-
sen felépült, meggyógyult. A
Taiji kitartó gyakorlásának
eredményeként a test ellazul, a
problémák eltûnnek, megtisz-
tul a lélek, csökken a stressz.
A Taiji gyakorlásnak milyen
hatása van a közérzetre?

A Taiji Quan lágy, lassú, és
elmélyült mozgások kombináci-
ója, így nemcsak a test mûködé-
sére van jó hatással, hanem le-
nyugtatja a lelket is. Kitartó gya-
korlással csökkenteni lehet a
stresszt, a feszültséget, a de-
pressziót, javul a koncentráció,
nyugtatja a tudatot, azaz segít le-
küzdeni a mai modern világ lé-
lekre ható stresszes helyzeteit. 
Milyen különbséget lát a mo-
dern és a 100 évvel ezelõtti Tai-
ji Quan között?

100 évvel ezelõtt a fegyverek
kora volt. Az emberek a
támadás és a védekezés miatt ta-
nultak harcmûvészetet, figyel-
men kívül hagyva a Taiji, az
egészség és a hosszú életre való
pozitív hatásait. A modern Taiji
gyakorlókat három nagyobb
csoportra bontanám. Az egyik a

már említett tradi-
cionális Taiji-val
foglalkozók, a má-
sik csoport, akik az
egészség javítása
és a technikai tudás
elsajátítása miatt
gyakorolnak, az
utolsó csoport pe-
dig, akik a küzde-
lem miatt foglal-
koznak vele, ami
nagyon látványos
és a nézõk számára
igen élvezetes.
Európában egyre
népszerûbb a Tai-
ji Quan tanulása,
Ön szerint miért
van így?

Az európai em-
berek kíváncsiak és
nyitottak a kínai
kultúra felé, a Taiji
pedig a kínai kultúra egyik fon-
tos része. Az egészségmegõrzés
és a hosszú élet iránti vágy je-
lentõs szerepet játszik a modern-
kori európai ember életében. A
Taiji kitartó gyakorlásával meg
lehet szüntetni a betegségek ki-
váltó okait és meg lehet gyógy-
ulni, pozitív energiákat lehet
gyûjteni és meg lehet tisztítani a
testet a negatív, káros energiák-
tól. A kitartó gyakorlás megvál-
toztatja az ember anyagcseréjét,
a „Yin és a Yang“ harmóniába
kerül, szabaddá teszi a vér, és a
Qi keringését az egész testben,
energetizál, és meghosszabbítja
az életet. 

Ha a küzdelem részét nézzük,
a kicsi legyõzi a nagyot, a gyen-
ge az erõset, a lágyság a ke-
ménységet, a termetben vékony
ember is el tud bánni egy nála
sokkal erõsebb testalkatú ellen-
féllel. 

A Taiji Quan egy nagyon jó
edzésforma, mindenki gyakorol-
hatja, idõs, fiatal, beteg, hiszen
mindenki megtalálja benne a
szépséget és a számára fontos,
hasznos dolgot a gyönyörû moz-
dulataiban, a harci technikákban
vagy a hosszú élet utáni folyto-
nos kutatásban. 

Mit gondol, nekünk mi a legna-
gyobb nehézség a Taiji tanulá-
sa folyamán?

Nyelvi szempontból a Taiji
nagyon nehezen érthetõ, hiszen
sok, az európai ember számára
nem ismert szakszót használ,
akár a régmúlt idõkbõl is, így te-
szi problémássá az alapelvek,
igazságok megértését. Emiatt
szükséges a folytonos ismétlés,
a tudás megfelelõ elsajátításá-
hoz.
Mi a Taiji Quan?

A Taiji-nak 4 fõ eleme van:
Változások könyve, Taoizmus,
Tradicionális kínai gyógyászat,
Wushu (harcmûvészet). Ennek
tükrében a Taiji egyben fizikai
és szellemi gyakorlás.

A Yin-yang elmélet elõször
talán a Yi Jing (Változások
Könyve) mûben lelhetõ fel. A
„Yin Yang“ elmélet ott van a
Taiji-ban is, ahol elválik a fel -
le, elõre - hátra, ahogy szinte
mindig változik, minden mozog,
mindig van elválás, szétválás. 

A szimbólum kettõs koncep-
ciója leírja azokat az õsidõktõl
fennálló, egymással szemben ál-
ló, mégis egymást kiegészítõ
kozmikus erõket, amelyek meg-
találhatóak a világegyetem ösz-

szes jelenségében. Ez a megkö-
zelítés a kínai filozófia és a ha-
gyományos kínai orvoslás szá-
mos irányzatának az alapkövét
is jelenti.
Mi az önmûvelés jelentése a
Taiji-ban? Kérem, mondjon ró-
la pár szót!

Xiüshen: a lélek, vagy a szel-
lem mûvelése. Yáng xíng: az
emberi alaptermészet, a jellem
fejlesztése. Önvizsgálat, a ta-
pasztalaton és tanuláson, kuta-
tásokon keresztül tágítani az el-
me és a test határait, elérni a tö-
kéletességet. n

10.
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Programokban
gazdag
táborozás
A Dunaföldvári Családse-
gítõ és Gyermekjóléti Szol-
gálat augusztus 4. és 10.
között napközis tábort
szervezett hátrányos hely-
zetû és nehéz anyagi körül-
mények között élõ gyere-
kek számára.  

nSZABADOS SÁMUEL

Jung Katalin szervezõ
elmondása szerint a 30 fõs
létszám kiválasztásánál egy-
fajta jutalmazási szempont is
érvényesült. A sok jelölt kö-
zül azok vehettek részt a tá-
borozáson, akiknek a tanul-
mányi eredménye, magavi-
selete az év során nem volt
problémás. A szervezõk en-
nek kapcsán a névsor össze-
állításakor a pedagógusok
véleményét is kikérték. 

Az egy hét során igen gaz-
dag programot sikerült ösz-
szeállítani a kisdiákok szá-
mára. Jung Katalin Lipták
Tamás szervezõ munkáját
emelte ki. Tamás végigjárta
a város civil szervezeteit,
vállalkozóit és szinte min-
denhol segítséget kapott va-
lamilyen formában.

Hétfõn aerobic- és dzsú-
dóbemutatóval kezdõdött Ü

Zhang Yushui
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A 2014-2015-ös nevelési évet
jó hangulatú rendezvénnyel
zárta a Dunaföldvári-
B ö l c s k e i - M a d o c s a i
Mikrotérségi Óvoda és Böl-
csõde bölcsõdéje.

nBALOGH EMESE

A Bálint Erika irányította in-
tézmény munkatársai nyílt na-
pot hirdettek, minden 6 évnél
fiatalabb kisgyermek számára
megnyitották a bölcsi kapuját,
vendégül látták õket az évzá-
rón. 

A programot - lufibohóc,
légvár, arcfestés, habparti - egy
budapesti alapítvány díjmente-
sen biztosította az intézmény

számára, csupán a fotózásnak
volt szabott díjazása, a bölcsõ-
de dolgozói pedig kézmûves
foglalkozással járultak hozzá a
programokhoz. 

A bölcsõdében két csoport
mûködik - tudtuk meg Bálint
Erikától -, s bár túljelentkezés
van, elõbb-utóbb minden jelent-
kezõ igénybe tudja venni a szol-
gáltatást, bekerül az intézmé-
nyes nevelésbe. A törvényi vál-
tozás - a gyermek felvételéhez
mindkét szülõnek rendelkeznie
kell munkáltatói igazolással, az-
az munkahellyel - kicsit szûkí-
tette a jelentkezõk körét, de még
mindig többen szeretnének be-
kerülni a bölcsõdébe, mint

amennyi férõhelyet egyszerre
biztosítani tudnak. 

A 2015-2016-os nevelési év
már elindult. Az õszi hóna-
pokban a beszoktatás folyik;
ami nemcsak a gyermekek és

szüleik számára jelent kihí-
vást, hanem a bölcsõdei gon-
dozók számára is, mivel egy
évnél fiatalabb kisgyermekek
ismét kerülnek az intézmény-
be. n

a nap, délután a Vallum
Íjász Egyesület várta a Duna-
partra a gyerekeket, ahol a
fegyvereket ki is lehetett pró-
bálni. Nagy Zsuzsanna érdekes
és játékos formában újraélesz-
tési módszerekre oktatta a fia-
talokat. A kedd, mint minden
nap, reggeli tornával indult,
majd a mûvelõdési ház szerve-
zésében kézmûves foglalkozás
zajlott, ahol az agyagozás arat-

ta a legnagyobb sikert. Szerdán
a védõnõk tartottak elõadáso-
kat az egészséges életmódról, a
nap csúcspontja pedig az egész
délutános strandolás volt. Csü-
törtökön a bikali reneszánsz él-
ménybirtokra kirándultak a tá-
borlakók, pénteken pedig az
Ördögszekér táncegyüttes
tánctanulással egybekötött be-
mutatóján, majd a cserkészek
akadályversenyén vettek részt.

A táborzáró estén a kertbarát
egyesület finom vacsoráját fo-
gyaszthatták a gyerekek, finom
gyümölcsök és házi sütemé-
nyek is asztalra kerültek. 

A tábor sikerét jelzi, hogy
lakói közül sokan sajnálták,
hogy ilyen gyorsan eltelt ez a
pár nap. Jövõre is szeretnének
visszatérni, de tudják, hogy
ennek feltételei vannak, még-
pedig a jó tanulmányi munka

és magatartás. A szervezõk
fontos tanulságként emelték
ki a város példaértékû össze-
fogását a nemes cél érdeké-
ben. Mint mondták, igenis lé-
tezik Dunaföldváron szolida-
ritás a civil szervezetek, vál-
lalkozók, magánszemélyek
részérõl, ha tisztán és világo-
san látják, hogy munkájuk-
nak, adományuknak van pozi-
tív eredménye. n

Évzáró a bölcsõdében 

Harmadszor szervezett a be-
lépõ diákok számára gólya-
tábort a Magyar László
Gimnázium diákönkor-
mányzata. Ez alkalommal
két napot töltöttek a gólyák
a táborban. 

nSZABADOS SÁMUEL

Nánai Levente, a diákönkor-
mányzat elnöke a korábbi évek
gólyatáboraiban szervezõként
vett részt, így jól tudta haszno-
sítani az elmúlt két év tapaszta-
latait az idei programok össze-
állításakor. 

Idén az ötvenöt 9. illetve 7.
osztályos diákból 37 jelentke-
zett a táborba. 

Augusztus 27-én, csütörtökön
10 órakor volt a jelképes tábor-
nyitás. Ez alkalommal a diákta-
nács elnöke és 12 felsõbb éves
szervezõ várta és köszöntötte a
fiatalokat, akik kissé megszep-
penve mozogtak a számukra
még ismeretlen környezetben.
Ezt követõen a két osztályfõnök -
Balogh Éva és Szabados Sámuel
- felvezette a gyerekeket a leendõ
osztálytermükbe, ahol elkezdõ-
dött az ismerkedés. Mindenki né-

hány mondat erejéig bemutatko-
zott.  Rövid szünet után a felsõbb
évesek által szervezett és irányí-

tott eseményekkel folytatódott a
nap: volt sportprogram, játékos
vizes vetélkedõ, de rövid elõ-

A gimnáziummal
ismerkedtek a gólyatábor lakói

Ü
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adások is elhangzottak az is-
kola múltjáról, hagyományairól,
a névadóról. A gólyák bejárták
az épületet és az udvarokat, meg-
tanulták az MLG indulót. 

Ebéd után séta következett a
városban, hiszen többen a
szomszédos településekrõl ér-
keztek és nem, vagy csak ke-
vésbé ismerték Dunaföldvárt. 

Különösen az éjszaka volt iz-
galmas a táborlakók számára.
Hálóteremként a sportcsarnok
funkcionált, ahol leterített tor-
naszõnyegeken aludtak a gye-
rekek. Késõ éjszaka meglepe-
tés várta õket: aprócska fények

iránymutatásával a gimnázium
ódon falai között kellett végig
sétálniuk, és egy-egy állomá-
son különbözõ feladatokat
megoldaniuk.  A kalandos ba-
rangolás az épületben a hajnali
órákban ért véget. 

Másnap természetesen min-
denki kellõképpen fáradtan ká-
szálódott ki a hálózsákjából.  A
szervezõk ezt elõre tudván a
délelõttre lazább programokat
biztosítottak. Ebéd után sporto-
lással zárult a két nap. 

A résztvevõk hasznosnak
tartották a gólyatábort, hiszen a
szeptember elsejei évnyitóra

már ismerõs környezetbe ér-
kezhettek, ismerõs arcokkal ta-
lálkozhattak. A táborozás a tá-
borlakók számára ingyenes
volt, a költségeket az iskola
„Áldozzunk Gyermekeink Tu-
dásáért“ alapítványa fedezte. 

A szervezõk már a követke-
zõ évre gondolnak: terveznek,
gyûjtik az ötleteket, például jó-
tékonysági estet szeretnének
szervezni, hogy a befolyt ösz-
szeggel a majdani tábort támo-
gathassák. n

A Kék Duna Kemping és
Fürdõ volt a helyszíne au-
gusztus 13. és augusztus 16.
között a Pécsi Egyházmegye
családos táborának. 

nSZANYÓNÉ LÓKI GABRIELLA,
BALOGH EMESE

A tábor a Pécsi Egyházmegye
családreferatúrájának szervezé-
sében valósult meg. Meghívás-
sal azok a családok vehettek
részt a háromnapos programon,
amelyek közösségeket vezetnek
az egyházmegye területén, vagy
a közeljövõben családcsoportot
indítanak a plébániájukon. 

A tábort vezetõ Szanyóné
Lóki Gabriella családpasz-
torális munkatárs minden há-
zaspárral személyes kapcsola-

tot ápol. Most a további kap-
csolatok kialakítás volt a célja,
azaz, hogy a különbözõ telepü-
léseket képviselõ - pécsi, szek-
szárdi, tolnai, decsi, bátaszéki,
szigetvári, paksi és pincehelyi-
házaspárok megerõsödjenek a
szolgálatukban, más területek-
rõl is tapasztalatokat gyûjtse-
nek, és a közösség vezetésében
megélt örömeiket, nehézségei-
ket megosszák egymással. 

A program összeállításánál
fontos szempont volt a kikap-
csolódás, töltekezés melletti
informális tudásátadás is, a kö-
tetlen eszmecseréken túl a tá-
borlakók elõadást hallhattak a
Pécsi Egyházmegyében folyó
családpasztorációról és annak
személyes tapasztalatairól is. n

Családtábor Dunaföldváron

Szeptember 28-ig látogatha-
tó a Berze-Nagy Ilona Váro-
si Könyvtárban „A fenntart-
ható virág“ címû tárlat, me-
lyen Levendula Virágoskert
környezetkímélõ technológi-
ával termesztett virágaiból
készített szárazvirág kom-
pozícióit tekinthetik meg az
érdeklõdõk.

nBALOGH EMESE

Szõke Sándor, a Levendula
Virágoskert vezetõje két évti-
zede foglalkozik szárazvirág
termesztéssel.  Mint mondja, a
gyomirtón kívül vegyszereket
a termesztéskor nem használ-
nak, a növények tudatos ösz-
szeültetése jelent védelmet a
kártevõk ellen. A felhaszná-
láskor a növények eredeti szí-
nükben pompáznak, nem fes-
tik, tartósítják azokat.

A Levendula Virágoskert-
ben bíborka, levendula, sáfrá-
nyos szeklice, zöld szeklice,

egynyári sóvirág, szamárke-
nyér, kakastaréj fordul elõ
legnagyobb mennyiségben;
ezek nagy hozzáértéssel szé-
pen száríthatók, jól felhasz-
nálhatók. 

A koszorúkészítésnek, mely
Szõke Sándorék specialitása,
Ausztriában és Németország-
ban vannak nagy hagyomá-
nyai, de az utóbbi években
Magyarországon is elterjedt a
szárazvirágból készült koszo-
rúkkal való díszítés. Sokan
szívesen foglalkoznak a „ny-
ers“ virágok saját módon tör-
ténõ szárításával, a kompozí-
ciók elkészítésével, így újfajta
kézmûves hobbivá is vált a
szárazvirág - kötészet. Az el-
készített kompozíció sokáig
otthonunk dísze lehet, hiszen
a szakszerûen termesztett és
szárított növényekbõl készült
koszorúk, díszek akár öt évig
is megõrizhetik formájukat és
színüket. n

Karate toborzó
Várunk minden edzeni és

versenyezni vágyót 6-tól 60 éves korig!
Az edzések helye:

Dunaföldvár, Templom u. 5.
(a Magyar László Gimnázium tornaterme)

Ideje: hétfõ és szerda 16.30 óra.
Edzõ: Rezes János szakedzõ
Telefon: 06 (70) 322-62-02

Levendula Virágoskert a
Berze-Nagy Ilona Városi
Könyvtárban

Ü
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A befõzésrõl
nL. MÉSZÁROS IRMA

Gyümölcsfákkal beültetett
kiskerttulajdonos lévén ilyen-
tájt - ahogy mondani szoktuk -
átalakulunk gyümölcs- és zöld-
ségfeldolgozó kisiparossá. Az
idõjárás és egyéb tényezõk
függvényében több mint há-

romszáz üveg befõtt és lekvár
sorakozik minden évben a
kamra polcain. Jut belõle a fia-
imnak, unokáimnak, sõt a bará-
toknak is. Került már Svédor-
szágba, Dániába, sõt Ameriká-
ba is.

Az idei némelyik üveget
már unokáim rajzai díszítik,
megõrizve az együtt-munkál-
kodás emlékét. Kellemes és

szívet melengetõ látvány, de
ilyenkor elég feszítõ és néha
fárasztó, sõt unalmas munka.
Éppen baracklekvár készül,
amikor csörög a telefon. Ba-
rátnõm hív, elújságolja, hogy
az itthon nyaraló dán-magyar
unokája „kétpofára“ eszi a
lekváromat.

Hát akkor rotyogjon az a lek-
vár, teljenek az üvegek! n

Mûvelõdési köz-
pont
programja
szeptember-október
SZEPTEMBER 24-27. - VÁROS-
KÖZPONT

Szüreti Fesztivál - XVI.
Földváriak találkozója

SZEPTEMBER 28 - OKTÓBER 9.
BERZE-NAGY ILONA VÁROSI

KÖNYVTÁR

Interaktív elõadások a nagy
magyar mesegyûjtõk munkás-
ságáról kisiskolásoknak a Ma-

gyar Népmese Napjához kap-
csolódóan

OKTÓBER 1. 19:00 - VÁROS-
HÁZA DÍSZTERME

Koncert a Zene világnapja
alkalmából

OKTÓBER 3. - MÛVELÕDÉSI

HÁZ

Cserkész szüreti nap 

OKTÓBER 6., 7. - MÛVELÕDÉ-
SI HÁZ

Véradás 

OKTÓBER 6. 17:30 - FEHÉR-
VÁRI UTCAI TEMETÕ

Emlékezés az aradi vérta-
núkra

KIÁLLÍTÁSOK

Sárdy János emlékkiállítás;
Vak Bottyán emlékezete;
Elfeledett Órák - Vármúzeum
„GONDOLATOK“ Bakos
András - Ispánház Galéria
„Csepeli 70“ - Fafaragó Galéria
Dunaföldvár mezõváros - Fa-
faragó Galéria
A fenntartható virág - Szõke Sán-
dor szárazvirág kompozíciói -
Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtár

OKTÓBERTÕL

„Földvári pillanatképek“
Berze-Nagy Ilona Városi
Könyvtár n

Rendõrségi
hírek

KÖZLEKEDÉS:
Megkezdõdött a tanítás.

Kérjük a gépjármûvezetõket,
hogy fokozottan ügyeljenek
az iskolákba igyekvõ és on-
nan hazatartó diákokra! A
szülõk beszéljenek gyermeke-
ikkel, beszélgessenek velük a
helyes közlekedésrõl! A pol-
gárõrök, rendõrök segítik a
gépjármûvel közlekedõket, a
diákokat. Parkoláskor legye-
nek türelmesek, és ne akadá-
lyozzák a forgalmat! A Kos-
suth Lajos utcán építkezés fo-
lyik, figyeljenek!

A rendõrség továbbra is foly-
tatja az ellenõrzéseket az utak
mentén. Augusztusban szeren-
csére városunk területén csak
anyagi kárral járó balesetek

történtek. Tartsák be a közleke-
dési szabályokat!

RENDEZVÉNYEK:
Õsszel több rendezvény lesz

Földváron és a környezõ tele-
püléseken is. Kérésünk:
ügyeljenek az alkoholfo-
gyasztás mértékére! Ha „baj-
ba jutottat“ látnak, juttassák
haza! Volt olyan eset, amikor
valaki az italozás következ-
ményeként rongálni kezdett.
Ellene rongálás vétsége miatt
eljárás indult.

A szeptemberi vásár minden
évben nagy tömeget vonz, ez
várható idén is. Kérjük a részt-
vevõket, vigyázzanak értékeik-
re, parkoláskor legyenek türel-
mesek!

DUNA:
A rendkívül alacsony vízál-

lás miatt több kiránduló, kincs-
vadász keresi fel a partot. Elõ-

fordulhat, hogy lõszer, háborús
harci eszköz kerül a partra. Ne
nyúljanak hozzá, ne mozgas-
sák, hanem értesítsék a rendõr-
séget, ahol intézkednek a szer-
kezet biztonságos elszállításá-
ról.

BÛNÜGY:
Megkezdõdött a falopás a

határban. Kérjük a gazdákat,
határban járókat, ha gyanúsan
viselkedõ idegeneket látnak,
értesítsék a rendõrjárõrt! 

Az utóbbi hónapban több
bolti lopó ellen kellett intéz-
kedni. Helyi elkövetõk bevá-
sárló helyeken próbáltak lopni.
Tulajdon elleni szabálysértés
miatt eljárás indult ellenük. A
lopott tárgy értékétõl, az elkö-
vetés gyakoriságától függõen
egy bolti lopás akár bûncselek-
ménynek is minõsülhet, mely-
nek súlyos következményei
vannak. n

SZEPTEMBER 23. SZERDA

Jegyárak:
Felnõtt: 1.200 Ft,
Gyerek, diák, nyugdíjas: 1.000 Ft
Csoportos (25 fõ felett): 800 Ft
Jegyárak 3D:
Felnõtt: 1.400 Ft
Gyerek, diák, nyugdíjas: 1.300 Ft
Csoportos (25 fõ felett): 1.000 Ft 

10 óra
MÜNÓ, A HOLDBÉLI

MANÓ (12)
színes, magyarul beszélõ, fran-
cia családi animációs film

14:00
A SZÁLLÍTÓ - ÖRÖKSÉG (16)
színes, magyarul beszélõ, fran-
cia-kínai akciófilm

16:00
VÍKEND

színes, magyar thriller
18:00

EVEREST (12) - 3D
színes, magyarul beszélõ, ame-
rikai-angol dráma

20:30
AZ ÚTVESZTÕ: TÛZPRÓBA

színes, magyarul beszélõ, ame-
rikai sci-fi akciófilm.

A háziorvosok péntek

délutáni 12 órától 17 óráig

történõ rendelési ideje

2015.09.11. Dr. Móricz Zoltán

2015.09.18. Dr. Hallai Róbert

2015.09.25. Dr. Englert Roland

Soros
hirdetések
Az Ifjúság téren 58 nm-es,
tégla építésû, szigetelt 2.
emeleti lakás és a hozzá tar-
tozó 18 nm-es garázs eladó.
Tel.: 30/97-42-796

*   *   *
Felsõ-Bölcske utcai paraszt-
ház kerttel eladó.
Telefon: 30-974-27-96
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Folytatja az atomerõmû tér-
ségének fejlesztését szolgáló
tevékenységét a Jövõnk Ener-
giája Térségfejlesztési Alapít-
vány (JETA). Az ehhez fel-
használható forrást idén a Mi-
niszterelnökség biztosította
pályázati úton. Ugyanígy, pá-
lyázati formában nyerhet tá-
mogatást az érintett körzetben
fekvõ negyvenegy település.

Hatszázmillió forintos tá-
mogatási keretre hirdetett pá-
lyázatot az MVM Paksi
Atomerõmû Zrt. által létreho-
zott Jövõnk Energiája Térség-
fejlesztési Alapítvány. A be-
adási határidõ szeptember 15.,
a döntés november elsõ felé-
ben várható.

Az alapítvány 2011-ben jött
létre, hogy segítse a paksi
atomerõmû a befogadó térség
fejlesztését, az életminõség
növelését, a munkahely te-

remtését. 2011-tõl 2014-ig az
erõmû évi 500 millió forintot
juttatott az alapítványnak. Az,
hogy idén már nem az atom-
erõmû, hanem a Miniszterel-
nökség biztosítja a forrást az
alapítvány számára, több vál-
tozást is hozott. A keretösz-
szegre magának az alapít-
ványnak is pályáznia kellett a
Miniszterelnökséghez, bemu-
tatva a fejlesztési célokat és
nevesítve a lehetséges ked-
vezményezett települések kö-
rét. Az öt éve jogszerûen, át-
látható módon, a nyilvános-
ság teljes körû biztosításával,
közmegelégedésre mûködõ
alapítvány szakmai program-
ja pozitív elbírálásban része-
sült. A Miniszterelnökség az
eddigieknél 20 százalékkal
magasabb összeget, 600 mil-
lió forintot biztosított a térség
számára támogatási szerzõdés

keretében, amelyet Lázár Já-
nos Miniszterelnökséget ve-
zetõ miniszter írt alá. Az ala-
pítvány kuratóriuma elfogad-
ta a dokumentumot, ezzel
megnyitva a pályázati lehetõ-
séget az önkormányzatok szá-
mára. 

Negyvenegy a paksi és ka-
locsai kistérségben és a szek-
szárdi kistérség északi részén
fekvõ település részvételével
jött létre 2015. június 16-án a
kormány szándékával egyezõ-
en, a paksi atomerõmû kapaci-
tás-fenntartási projektjéhez
fûzõdõen a Társadalmi Ta-
nács. Ezek a települések jogo-
sultak pályázatot benyújtani
az alapítványhoz. Ennek fel-
tételei részben módosultak eb-
ben az évben. A kuratórium öt
pályázati ablakot nyitott meg,
amelyek összhangban az alap-
szabállyal az életminõség és
az életbiztonság emelését, a
közösségi épületek energiara-
cionalizálását, a helyi építé-
szeti értékek megóvását cé-
lozzák. Külön ablak nyílt a te-
lepülési szolgáltatási infrast-
ruktúra fejlesztési terveinek

elkészítésére, amelyek meg-
valósítása segítheti a paksi
atomerõmû kapacitás-fenntar-
tási projektje, azaz az új atom-
erõmûvi blokkok építésének
sikeres megvalósítását. Jelen-
tõs eltérés a korábbiakhoz ké-
pest, hogy egy önkormányzat
akár három pályázatot is be-
nyújthat. 

Az alapítvány mûködése el-
sõ négy évében 252 pályáza-
tot fogadott be, ebbõl 169-et
támogatott. Az így nyújtott
közel kétmilliárd forint össze-
gû támogatás 11 milliárd fo-
rintnyi fejlesztést generált.
Ezek a beruházások egyértel-
mûen a térség ellátásának ja-
vulását szolgálták. Az alapít-
vány mûködésének köszönhe-
tõen 35 új munkahely is szüle-
tett.

A Jövõnk Energiája Térség-
fejlesztési Alapítványhoz
kapcsolódó információk meg-
találhatóak a www.jovonken-
ergiaja.hu oldalon. n

Megemelt keret szolgálja a
térségfejlesztést
Fókuszban az atomerõmû kapacitás-fenntartásával
összefüggõ fejlesztések

nDUNAFÖLDVÁR VÁROS

ÖNKORMÁNYZATA

2015. október 3. (szombat)
9-12 óráig, Dunaföldvár, Kos-
suth L. u. 9. (szerb templom
melletti terület).

Az akcióban a lakosság ré-
szérõl következõ hulladékokat
lehet díjmentesen leadni:

Festékmaradék (szilárd),
festékmaradék (folyékony),
irodatechnikai hulladék, ra-
gasztó- és gyantamaradék (fo-
lyékony), ragasztó- és gyanta-
maradék (szilárd), szerves ol-
dószereket, illetve más veszé-
lyes anyagokat valamint ra-
gasztókat, tömítõanyagokat

tartalmazó vizes folyékony
hulladékok (hulladék) (F), ás-
ványolaj alapú klórvegyületet
tartalmazó motor hajtómû és
kenõolajok, fáradt olaj, szinte-
tikus motor, hajtómû és kenõ-
olajok, egyéb motor-, hajtómû-
és kenõolajok, halogénmentes
oldószer (F), hígítómaradék,
festékes fém csomagolási hul-
ladék, olajos mûanyag csoma-
golási hulladék, gyógyszeres
mûanyag csomagolási hulla-
dék, növényvédõszeres gön-
gyöleg, veszélyes anyagokat
maradékként tartalmazó vagy
azokkal szennyezett csomago-
lási hulladékok (hulladék),
sprays flakon, olajos abszor-

bens, veszélyes anyaggal
szennyezett védõruha, használt
gumiköpeny (szgk,tgk), savas
ólomakkumulátor, szigetelõ-
anyagok, amelyek különböz-
nek a 17 06 01 és 17 06 03-tól,
egészségügyi hulladék, gyógy-
szer hulladék, mûanyag és gu-
mi, bizalmas iratok ellenõrzött
m e g s e m m i s í t é s e ,
növényvédõszer maradék,
fénycsõ, étolaj és zsír, száraz-
elem, kiselejtezett elektromos
és elektronikus berendezések.

Kérjük a lakosokat, hogy a
hulladékfajtákat külön csoma-
golva, a folyékony hulladéko-
kat csepegés mentes edényben
hozzák a helyszínre!

Az önkormányzat fenn tartja
azt a jogát, hogy az akciót a
meghirdetett idõpont (12 óra)
elõtt lezárja, amennyiben azt a
pénzügyi keret úgy kívánja! n

Lakossági veszélyes
hulladék gyûjtés

Mozimûsor
SZEPTEMBER 11. PÉNTEK 20:00

APU VAGY ANYU (16)
Színes, magyarul beszélõ, francia-belga

vígjáték. Jegyár: 500 Ft.

SZEPTEMBER 18. PÉNTEK 20:00

CSAKAZÉRTIS

SZERELEM (16)
Színes, magyarul beszélõ, amerikai roman-

tikus film. Jegyár: 500 Ft.

SZEPTEMBER 25-26.

SZÜRETI FESZTIVÁL
A vetítés elmarad!

MEGJELENIK 500 PÉLDÁNYBAN
KIADJA A PART-OLDALAK

KULTURÁLIS EGYLET
FELELÕS SZERKESZTÕ:

ANDRÁS FERENC,
E-MAIL: ANDRASF@TOLNA.NET

TÖRDELÉS: MAGYARI ÁKOS
CÍM: 7020 DUNAFÖLDVÁR,

KOSSUTH L. U. 2.,
TELEFON: (75) 341–176,

HONLAP: WWW.PART-OLDALAK.HU,
SZERKESZTI TAKÁCS ANDRÁS

NYOMTATJA: SÉD NYOMDA KFT.,
7100 SZEKSZÁRD, EPRESKERT U. 10.,

TELEFON: (74) 529–950.
ISSN 1589–164X
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24. CSÜTÖRTÖK 19.00
Szüreti Kórusfesztivál a mûvelõdési köz-
pontban
Pedagógus Nõi Kar Tiszaföldvár, Sonoro Kórus
Balatonföldvár, Annamatia Nõi Kar és Cantemus
Kamarakórus Dunaföldvár

25. PÉNTEK

17.00 „Földvári pillanatképek“
Földvári fotókiállítás megnyitója - Szerb
templom

18.00 16. Földváriak találkozója
ünnepélyes megnyitó és Nóta Gála -
Fesztiválsátor

26. SZOMBAT

10.00 Terménybemutató 
A dunaföldvári kertbarát klub terménye
ibõl rendezett kiállítás megnyitója a 
Kossuth Lajos utcai óvoda udvarán

10.00 Településvezetõk találkozója -
Városháza

11.00 „Kul-Túra“- Kulturális körséta
Dunaföldvár nevezetességeihez

14.30 Mazsorett parádé - felvonulás és
mûsor
Dunaföldvári Löfan Mazsorett Csoport

és a Móri Ifjúsági Fúvószenekar
16.00 Földvári Kavalkád - Fesztiválsátor

A vendég települések kulturális,
mûvészeti csoportjainak bemutatkozása

17.30 Guca Partyzans koncert- Fesztiválsátor
19.30 HOOLIGANS koncert - Nagyszínpad
21.30 Dj Gonda party - Fesztiválsátor

27. VASÁRNAP
9.00 Szüret ízei Fõzõverseny 
10.00 Szüreti virtuskodás-tréfás vetélkedõ
11.00 Ringató - Játszóudvar a Kossuth Lajos

utcai óvoda udvarán 
13.00 Eredményhirdetés
14.00 SZÜRETI FELVONULÁS
15.00 100 FOLK CELSIUS koncert - 

Nagyszínpad
16.00 Földvári Kavalkád- Fesztiválsátor
17.30 NÉPTÁNC GÁLA - Fesztiválsátor

Ördögszekér táncegyüttes, Rákospalotai
Szilas Néptáncegyüttes, Berekenye
Ifjúsági Társaság Szilágycseh

Kézmûves vásár, borutca, vidámpark, kézmûves-
és játszóudvar a Kossuth utcai oviban

KIÁLLÍTÁSOK
– Sárdy János emlékkiállítás - Vármúzeum
– Vak Bottyán emlékezete - Vármúzeum
– Elfeledett Órák - Vármúzeum
– „GONDOLATOK“ Bakos András - Ispánház Galéria
– „Csepeli 70“ - Fafaragó Galéria
– Dunaföldvár mezõváros - Fafaragó Galéria
– „Földvári pillanatképek“ - Szerb templom
– Kertbarátok terménykiállítása - Kézmûves- és
játszóudvar

INFORMÁCIÓ:
Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár
7020 Dunaföldvár, Ilona u. 9.
Tel: 75/541-000 Fax: 75/541-001
E-mail: muvhaz@dunafoldvar.hu
Web: www.dunafoldvar-muvhaz.hu

Szüreti Fesztivál
XVI. Földváriak Találkozója

SZEPTEMBER 24-27.
DUNAFÖLDVÁR, VÁROSKÖZPONT



Fotó: Kõszegi Dániel

Kerekes Béla helyett nyártól
új vezetõedzõ, Farsang János
vette át a DFC felnõtt csapa-
tának irányítását. Személye
nem ismeretlen városunk-
ban, évekig focizott földvári
színekben a kétszer is baj-
nokságot nyert a csapatban,
edzõként Bölcskén is dolgo-
zott az NB III-as gárdánál.  

nSZABADOS SÁMUEL

A nyár folyamán a földvári
klub kerete is jelentõsen átala-
kult. Távozott a DFC-tõl
Balaskó Iván, Németh Tamás,
Romhányi Frigyes, érkezett
Barics Péter, Farsang Patrik,
Huszti Ádám és Tóth Dávid.
Az ifjúsági keretbõl a felnõttek
közé került Papp Attila, Fehér
Mihály és Korda Tamás. 

A csapat augusztusban a Ma-
gyar Kupában kezdte a tétmér-
kõzéseket. A hiányosan felállt
dombóvári gárdát 2:0-ra le-
gyõzték a földvári fiúk, tehát

folytathatják kupaszereplésü-
ket.

Az elsõ bajnoki mérkõzést
Szedresen játszottuk, ellenfe-
lünk keményen játszó csapat
hírében állt, s valóban sok volt
a durvaság, a szabálytalanság a
mérkõzés során. Kiegyensú-
lyozott volt a játék, helyzetek
mindkét oldalon adódtak. Ezek
egyikét használták ki a hazai-
ak, 1:0-s vereséget szenved-
tünk. Ificsapatunk 1:1-es dön-
tetlent ért el. 

A következõ meccsen Solton
fogadtuk ellenfelünket a teveli
csapatot, mivel a dunaföldvári
pálya felújítás még nem fejezõ-
dött be ez idõre. A papírforma
mellettünk szólt, s a mérkõzés is
ennek megfelelõen alakult. Fö-
lényünk az elsõ félidõ utolsó
perceiben góllá érett, büntetõbõl
Széles góljával jutottunk 1:0-s
elõnyhöz. A folytatásban sorra
jöttek a földvári gólok,  Horváth,
Széles, Molnár góljaira az ellen-

fél csak egyszer tudott válaszol-
ni, így 4:1-es gyõzelmet arat-
tunk. A fiatalok meccse 0:0-s
döntetlennel zárult.  

A harmadik fordulóban
Dombóváron léptünk pályára.
Néhány héttel korábban kupa-
meccsen legyõztük õket, most
viszont erõs alakulattal léptek
pályára. Az elsõ félidõ gól nél-
küli döntetlennel zárult. A má-
sodik játékrészben a hazaiak
szerezték meg a vezetést a fél-
idõ elején.  Szerencsére a fiúk

nem omlottak össze. Molnár
Milán góljával egyenlítettünk,
majd néhány perc múlva a ve-
zetést is megszereztük. Az idõ
múltával érett a meglepetés. A
Dombóvár hatalmas erõvel
küzdött az egyenlítõ gólért,
melyet a 86. percben meg is
szerzett. Nem sokon múlott
gyõzelmünk. A lefújás után ta-
lán a háziak örültek jobban a
2:2-es végeredménynek. Ifis-
táink 5:2-es vereséggel tértek
haza. n

Edzõváltás a DFC-nél


