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Dunaföldvári

Némedi Konrád két
bronzérmet nyert a vb-n

Fejlécfotó: Schneider Nóra

Városunk tehetséges kenusa augusztus 1-jén ért haza Minszkből, 
ahol az ifjúsági kajak-kenu világbajnokságon kétszer állhatott a 
dobogó harmadik fokán.

a szerk.
A július utolsó hétvégéjén lezajlott Ifjúsági és U23 Gyorsasági Vi-

lágbajnokságról hétfő este érkezett haza a magyar csapat, benne a Du-
naferr SE 18 éves, dunaföldvári kenusa, Némedi Konrád, aki remekelt 
a versenyen, hiszen két bronzérem is ott lapult a bőröndjében.

Mind egyéni számában, a C-1 férfi ifi 200 méteres számban, 
mind csapathajóban, C-4 férfi ifi 500 méteren harmadik lett 
Konrád (csapattársai voltak: Kállai Róbert Gida – MTK, Hajnal 
Jenő Kristóf és Takács Mihály Áron – mindketten a Graboplast 
Győr versenyzői).

Bár a világbajnokság véget ért, a pihenés ideje még nem jött el, 
ugyanis augusztus 5–7-én rendezi a Magyar Kajak-Kenu Szövet-
ség az Ifjúsági és U23 Magyar Bajnokságot, így Konrád tovább 
edz, hogy a hétvégén Szegeden is a legjobbak között lehessen.

„Minden idők legjobb teljesítményét produkálta a magyar csapat 
Minszkben, az ifjúsági és U23-as gyorsasági kajak-kenu világbaj-
nokságon. A mieink csak vasárnap hét világbajnoki címet, összesen 
18 érmet szereztek, ami önmagában annyi, amennyit tavaly két nap 
alatt nyertek az év legfontosabb utánpótlásversenyén. A végered-
mény pedig egészen elképesztő, Magyarország összesen 10 világbaj-
noki aranyérmet és 25 dobogós helyezést gyűjtött a hétvégén, ennyit 
még egyetlen ország sem szerzett egy világverseny alatt kajak-kenu-
ban.” – írja közleményében a Magyar Kajak-Kenu Szövetség.

Hüttner Csaba utánpótlás nevelőedző elmondta:
 „Tavaly is rekordot döntöttünk, akkor is 10 világbajnoki arany-

érmet nyertünk, de ott az egész verseny alatt szereztünk annyi 
érmet, mint idén csak a vasárnapi döntők során. Azt hiszem, ez az 
eredményesség már nem is srófolható feljebb. A sportolók mellett 
jár a köszönet az edzőknek és a kluboknak is, hogy ilyen kiváló 
formában hozták a versenyzőket.”

Konrád a kenuzás mellett a tanulásra is összpontosított idén. A hét-
szeres magyar bajnok – és immár kétszeres világbajnoki bronzérmes 
– sportoló a Magyar László Gimnáziumban érettségizett júniusban, 
tanulmányait pedig ősztől a Testnevelési Egyetemen folytatja.
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A dunaföldvári Némedi Konrád 
a DUNAFERR kenus versenyző-
je a 2016-os ifjúsági világbaj-
nokságon két számban is a do-
bogó harmadik fokára léphe-
tett! 
A dunaföldvári sportolók közül 
ő az első, aki ilyen komoly nem-
zetközi sikert ért el. A Magyar 
László Gimnázium diákjaként 
már évek óta gyűjtötte a jobb-
nál-jobb eredményeket, érme-
ket, idén pedig kijutott a világ-
bajnokságra is.

Kiss Éva

Hol rendezték meg a világbaj-
nokságot? 

Minszkben, Fehéroroszország-
ban július 28-ától 31-éig tartott a 
vb. Szép környezetben, nagyon jó 
pályán versenyezhettünk. 
Hány futam előzte meg a 
döntőt?

Nekem összesen öt futamom 
volt, mivel két versenyszámban, 
kenu egyes kétszáz méteren és 
négyesben az ötszáz méteren in-
dultam. Mindegyik számban volt 
előfutam, középfutam a döntőt 
megelőzően.
Kik voltak az esélyes ellenfelek?

Egyesben nagyon sokan. A 
kétszáz méter egy olyan szám, 
ahol a döntőben bármi megtör-
ténhet. Négyen nagyon jók vol-
tunk; egy orosz, egy grúz és egy 
brazil versenyző. Az orosz utód-

államokban sok jó versenyző 
van. Négyesben szintén erős 
mezőny volt: román, orosz, 
ukrán versenyzők.
Az eredményeddel gondolom 
elégedett vagy, hiszen nagyon 
szép sikereket értél el.

Maximálisan, dobogós helyet 
tűztem ki magam elé célul, amit 
sikerült elérnem. 
Mi előzte meg a világbajnoksá-
got? Ki kerülhetett be a váloga-
tott keretbe?

Volt két válogató itthon. Az 
első válogatón nem indultam 
1000 méteren egyesben, mert a 
rangsoroló versenyek alapján 
nem láttunk esélyt a győzelemre. 
Ezért csak párosban és kétszáz 
egyesben álltam rajthoz. Más-
napra aztán összeszedtem 
magam és 1000 méteren is elin-
dultam egyesben. A második 
helyen értem célba, párosban ne-
gyedikek lettünk, de a kétszáz 
egyest sikerült megnyernem, így 
utazhattam. Közben kiderült, 
hogy a négyesben is benne 
vagyok. Leköltöztünk Szolnok-
ra, három hétig ott készültünk, 
edzőtáboroztunk. 
Mennyi munkád van abban, 
hogy eddig eljutottál? Hogyan 
kezdődött?

Nagyon sokáig úsztam Duna-
újvárosban Juhász Brigi néni-
nél. Rendszeresen szerveztek 
nyári táborokat, ahol volt csúsz-

dázás és egyéb játékok. Egyszer 
hoztak kenukat, amiket ki lehe-
tett próbálni. Megnéztük, állan-
dóan beborultunk, fürödtünk, 
nagyon megtetszett. Itt Földvá-
ron volt kenuzásra lehetőség, jó 
volt a társaság, nagyokat füröd-
tünk, eveztünk, jól éreztük ma-
gunkat. Három–négy évig itt 
edzettem, és kellően megszeret-
tem a kenusportot ahhoz, hogy 
később elkezdjem a komoly 
munkát.
Fantasztikus éved volt: kijutot-
tál a világbajnokságra, érmet 
szereztél, leérettségiztél, felvet-
tek a Testnevelési Egyetemre.

Úgy indultam neki az évnek, 
hogy négy célom volt: megcsi-
nálom a nyelvvizsgát, jogosít-
ványt szerzek, bejutok az egye-
temre és dobogós helyen végzek 
a világbajnokságon. November-
ben kezdtem az alapozást. 
Tavaly kijutottam az Európa 
bajnokságra kétszázon, utána a 
munka hiánya miatt egy hónap 
kimaradt az ősszel, az állóké-
pességem eltűnt. Nagyon nehéz 
volt visszahozni, le voltam ma-
radva a többiektől, de sikerült 
felvennem a ritmust. Januárban 
elkezdtem készülni a nyelvvizs-
gára, ez sikerült májusban an-
golból, majd a jogosítványom is 
meglett. 

Tavasszal semmi nem jött 
össze. Május elején volt a rang-
soroló verseny 1000 méteren, 
amire nagyon készültem, hetedik 
vagy nyolcadik lettem. Elég ne-
hezen dolgoztam fel, bár nem 
volt sok időm, jött a 200 méter. 
Azt meg nagyon sokkal sikerült 

megnyernem. Hajtottam tovább, 
látszott, hogy a kétszáz lesz a 
számom. A következő héten volt 
a szóbeli érettségi. Beosztva az 
anyagot készültem, a magyar 
nem sikerült annyira, de összes-
ségében jól leérettségiztem. 

A második válogatón pedig 
meglett a kijutás lehetősége a vi-
lágbajnokságra.
Hogy telik egy napod?

Amikor edzőtáborban va-
gyunk, alszunk, eszünk, edzünk, 
alszunk, eszünk, edzünk – ez 
megy egyfolytában. A legkemé-
nyebb mégis az itthoni a februári 
időszak volt. Akkor reggel 6 
órára mentem vezetni, onnan ha-
zajöttem, irány a gimi, ahonnan 
rohantam haza ebédelni, aztán 
Dunaújvárosba angolozni, majd 
le az edzésre… Este nyolcra 
értem haza, s másnap minden 
kezdődött előről.
Ki a mestered? 

A dunaújvárosi klubhoz tarto-
zom, Molnár Gergely irányítja 
az edzéseimet. Többen kijutottak 
a társaim közül különféle világ-
versenyekre: korosztályos, fel-
nőtt eb-re olimpiára, nagyon 
lelkes összetartó társaság.
Mik a céljaid, hogyan tovább?

Pestre költözöm az egyetem 
miatt, ami nagy váltás lesz, Az 
ifiből pedig bekerülök a felnőtt 
versenyzők közé. Valószínűleg  
kell néhány év, amíg eredmé-
nyes leszek. Jövőre szeretnék a 
felnőtt mezőnyben döntőbe 
jutni, utána szépen egyre elő-
rébb. A terveim között szerepel 
egy olimpiai szereplés is, de ez 
még messze van. 

Némedi Konrád kétszer is dobogóra 
lépett az Ifjúsági és U23-as 
Gyorsasági Világbajnokságon 

2001-ben alapította Dunaföld-
vár Város Önkormányzata „Az 
év köztisztviselője” díjat; min-
den évben ezzel a címmel ismeri 
el valamelyik dolgozója kiemel-
kedő szakmai tevékenységét. 

Balogh Emese

Az év köztisztviselőjének sze-
mélyére javaslatot az irodaveze-
tők tehetnek, s a jelöltek közül a 

polgármester és a jegyző választ-
ja ki a díjazottat. Bárdos László-
né dr. idén hiába várta az iroda-
vezetők javaslatait, már csak a 
döntéssel szembesült, miszerint a 
kollégák szavazatai alapján az 
irodavezetők őt, Dunaföldvár 
jegyzőjét terjesztették fel a ki-
tüntetésre. 

A jegyző asszony negyven éve 
költözött családjával Nógrád me-

gyéből Tolnába, 17 éve, 1999 óta 
látja el városunkban a jegyzői 
feladatokat. Bár nem Dunaföld-
váron lakik, dunaföldvárinak 
vallja magát. Élete nagyobb 
részét városunkban tölti, fia, 
édesanyja is itt telepedett le. 

Jegyzőként az önkormányzat 
működésének szakszerű és tör-
vényes működtetése a feladata. 
Munkája akkor eredményes, ha 
az állampolgárok elégedettek a 
hivatali ügyintézéssel, a munka-
társak gyors, szakszerű, ügyfél-
barát munkát végeznek.

Az év köztisztviselője: Bárdos 
Lászlóné dr. címzetes főjegyző

Bárdos Lászlóné dr.
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Az „Év praxisa a Kárpát-meden-
cében” elnevezésű pályázat sok 
embert megmozgatott Duna-
földváron is. Örültünk, hogy dr. 
Stingli Erzsébet gyermekorvos a 
szavazáson a hatodik helyen 
végzett. De a több mint három 
évtizede Dunaföldváron prakti-
záló dr. Jancsó Erzsébet gyer-
mek háziorvosra is érkezett jelö-
lés.

Lukácsi Pálné

A javaslattevők szerint Jancsó 
doktornő határozott, nyíltszívű 
és empatikus ember. Számára a 
gyermekek érdeke, a segítés az 
elsődleges. Néha tán kemény is a 
szülőkkel, ha úgy érzi, csak ily 
módon lehet valamit megváltoz-
tatni. Sok-sok dunaföldvári és 
környékbeli gyermek és édes-
anya megfordult már nála. 

Egyénisége és bizonyára 
mentős múltja is nagy szerepet 
játszik abban, hogy mindennapi 

munkája mellett tragikus szituá-
ciókban is nagyon jól reagál.

Az egyik legkülönösebb esete 
egy nagymamához kapcsolódik. 
Azt írják, aznap a rendelő tele 
volt tanácsadásra váró kismamá-
val, majd meglepő módon meg-
jelent egy idősebb asszony, mint 
később megtudták, nem is hely-
béli. Egy csomó papírlapot és 
egy fényképet szorongatott a ke-
zében, és a doktornővel akart be-
szélni. Dr. Jancsó Erzsébet soron 
kívül behívta. Kiderült, hogy 
halott unokája orvosi leleteivel 
azért fordult a földvári gyermek-
orvoshoz, mert nem tudott bele-
nyugodni, hogy a kisgyermek 
tüdőgyulladásban meghalt. A tra-
gikus esemény ráadásul nem pár 
nappal, hanem több hónappal ko-
rábban történt. Jancsó doktornő 
nem küldte el a nagymamát, 
hanem empatikusan végighall-
gatta őt, figyelmesen végigolvas-
ta a leleteket, majd embersége-

sen, részvéttel a hangjában, de 
szakmailag korrektül megfogal-
mazta: sajnos az a betegség, 
amellyel a kisfiú született, gyó-
gyíthatatlan, s a tüdőgyulladás 
csak a következménye volt a 
kisfiú állapotának.

A doktornő idejét nem sajnál-
va, figyelmét, tudását és szí-
vét-lelkét szentelte a nagymamá-
nak, hogy az el tudja fogadni az 
elfogadhatatlant – olvashatjuk a 
pályázatban.

A magyar egészségügy legna-
gyobb ünnepén, minden évben 
július 1-jén, a Semmelweis-na-
pon az egészségügyben dolgo-
zók munkáját, kitartását ismerik 
el. Az orvosok tevékenységében 
szakmai tudásukon kívül mindig 
megjelennek emberi értékeik is. 
A fenti különös eset a dunaföld-
vári doktornő elhivatottságát és 
humánus egyéniségét tükrözi.

(A Dunaújvárosi Hírlap 2016. 
július 9-én megjelent cikke alapján)

A Semmelweis-nap után

Kőszegi Dániel gázmester lassan 
tíz éve foglalkozik szúnyogirtás-
sal. Napjainkban a biológiai be-
avatkozás módszerének egyik 
meghatározó hazai szaktekinté-
lye. Szakmai munkáját értékeli 
az a tény, hogy múlt évben a 
Magyar Szúnyogirtó Szövetség 
alelnökévé választották. 

Szabados Sámuel

Nemzetközi és hazai tudomá-
nyos kapcsolatait felhasználva a 
múlt évhez hasonlóan idén is 
szervezett a témával kapcsolat-
ban fórumot Kőszegi Dániel a 
környékbeli települések polgár-
mesterei számára, hogy tájékoz-
tassa őket az új eljárás előnyei-
ről, melynek lényege, hogy meg-
előzi a lárvák kifejlődését a te-
nyészhelyeken.  A módszer kör-
nyezetkímélő és hatékony. 

A gázmester németországi pél-
dából kiindulva kistérségi társu-
lást szeretne létrehozni a kör-

nyék településeinek bevonásá-
val, így a szúnyogirtás nagy terü-
letre terjedne ki, olcsóbb lenne a 
települések számára. Az első 
lépés a tenyészhelyek feltérképe-
zése lenne szakemberek segítsé-
gével. Ehhez kellene anyagi hoz-
zájárulás.  Dunaföldvár már jó 
példát mutatott, hiszen elsőként 
ajánlott fel összeget a térképe-
zéshez. Remélhetően más telepü-
lések is követik példáját. 

A biológiai beavatkozás az 
1970–80-as években kezdődött 
Németországban, illetve Francia-
országban a Rajna mentén, s 
napjainkban már elterjedt más 
országokban is. A módszer alkal-
mazását a hazai kormányzat is 
támogatja, például a térképezés-
ben részt vesz a hazai katasztró-
favédelem, mely idővel más fel-
adatokat is átvehet, akár a konk-
rét beavatkozás szintjén. 

A globális felmelegedés egyik 
következménye, hogy errefelé is-

meretlen rovar-, szúnyogfajták 
jelenhetnek meg a Kárpát-me-
dencében, ami egészségügyi 
kockázatot is jelenthet. Hazánk 
idegenforgalmát is pozitívan be-
folyásolhatja szúnyogállomány 
csökkenése, s Duna-menti tele-
pülésként városunk jövőjére is 
kihathat a probléma. Mielőbb 
szembe kell nézni vele. 

Fórum a biológiai szúnyogirtás 
jövőbeni lehetőségeiről

Tá mo ga tó ink
Dunaföld vár Vá ros
Ön kor mány za ta

Dr. Süveges Árpádné

Kiss Lajos Csaba

Ráthgéber Lás zlóné

Petrovics Józsefné

Dr. Hallai Róbert
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Konzorcium a 
munkahelyekért 
Támogatási szerződést kötött 
Fehérvári Tamás, a megyei 
közgyűlés elnöke és Fehér Já-
nos, a Magyar Államkincstár 
megyei igazgatója a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív 
Program (TOP) keretében kiírt 
foglalkoztatási pályázat meg-
valósítása érdekében. 

Tóth Róbert

A megyei közgyűlés február-
ban döntött arról, hogy pályá-
zatot nyújt be megyei szintű 
foglalkoztatási és gazdaságfej-
lesztési megállapodások (pak-
tumok) létrehozására. Ezek 
célja a különböző képzési és 
foglalkoztatási programokhoz 
szükséges források biztosítása. 

A benyújtott pályázatot a 
Nemzetgazdasági Minisztéri-
um Irányító Hatósága támogat-
ta, így kerülhetett sor a támoga-
tási szerződés aláírására a 
megye és kincstár, mint közre-
működő szerv között. A megyei 
önkormányzat törekedett arra, 
hogy több partner bevonásával 
valósítsa meg a programot, 
ezért széleskörű konzorciumot 
hozott létre, amelynek tagjai: a 
Kormányhivatal, a Kék Madár 
Egyesület, a megyei önkor-
mányzat hivatala és a Tolnáért 
Nkft. A következő időszak a 
projekt fejlesztésének jegyében 
zajlik, amelyre több mint 1,2 
milliárd forint áll rendelkezés-
re. 

dr. Horváth Kálmán
kormánymegbízott

A Tolna Megyei Kormányhi-
vatal a „Kezdő lépés a fejlődés 
útján” munkaerő-piaci program 
keretében 2016. március 22. 
napján a Tolna megyében telep-
hellyel, fiókteleppel rendelkező 
mikro- és kisvállalkozások 
munkahelyteremtő beruházásai-
nak támogatására pályázati fel-
hívást jelentett meg, 52 millió 
forintos keretösszeggel. A pá-
lyázat célja a mikro- és kisvál-
lalkozások fejlődésének, a gaz-
daságban betöltött szerepének, 
piaci pozícióik megerősítésé-
nek, versenyképességük növelé-
sének, valamint az új munkahe-
lyek létrehozását eredményező 
beruházásoknak a támogatása. A 
beruházás keretében a vállalko-
zások új gépek, eszközök, egyéb 
berendezések beszerzésre, 
amelynek megvalósításával leg-
alább 1 fő, maximum 3 fő teljes 
munkaidőben foglalkoztatott ál-
láskereső számára létesíthettek 
új munkahelyet.

A pályázat benyújtásának ha-
tárideje 2016. május 6-a volt.

A pályázónak vállalnia kell, 
hogy a beruházással létrehozott 
kapacitásokat, szolgáltatásokat 

az eredeti foglalkoztatási célnak 
megfelelően a beruházás befeje-
zésétől (üzembe helyezés idő-
pontjától) számított 3 évig – fo-
lyamatosan fenntartja és mű-
ködteti, illetve a támogatással 
felvett munkavállalókat lega-
lább 2 éven keresztül folyama-
tosan foglalkoztatja, az éves át-
lagos statisztikai állományi lét-
számát megtartva.

A támogatás formája vissza 
nem térítendő, és alaptámogatás-
ként, a Tolna Megyei Kormány-
hivatal Járási Hivatalainak Fog-
lalkoztatási Osztályain nyilván-
tartásban lévő kiközvetített állás-
kereső személy után 1,5 millió 
Ft/új munkahely igényelhető. Az 
alaptámogatáson kívül, ameny-
nyiben a beruházás kedvezmé-
nyezett járásban, illetve kedvez-
ményezett településen valósul 
meg, új munkahelyenként 300 
ezer Ft. Így a pályázó új munka-
helyenként maximum 1,8 millió 
Ft mértékű fajlagos támogatást 
igényelhet.

Határidőre 21 pályázat érke-
zett, a pályázatban rendelkezésre 
álló keretösszeget meghaladóan 
82,5 millió Ft támogatási összeg-
re, 53 fő új munkahely létesítésé-
re. Az erre tekintettel igényelt 
forrás-kiegészítést a Nemzetgaz-

dasági Minisztérium biztosította. 
Az így rendelkezésünkre álló 64 
millió forintos pénzügyi forrás-
ból 17 pályázót támogattunk, 
akik közül 10 a szekszárdi járás-
ban, 4 a bonyhádi járásban, 2 a 
tamási járásban és 1 a dombóvári 
járásban valósítja meg a beruhá-
zást. A támogatásban részesült 
17 vállalkozás közül 10 termelő, 
7 szolgáltató ágazathoz tartozik, 
amelyek közül három kedvezmé-
nyezett kistérségben található.

A pályázók az üzleti tervükben 
kellően alátámasztották a stabil 
piaci háttér meglétét, a tervezett 
foglalkoztatás megalapozottsá-
gát, a beruházás finanszírozási 
hátterét, és meggyőzően bemu-
tatták a tervezett tevékenység 
során bevezetésre kerülő techni-
ka, technológia korszerűségét, a 
szolgáltatás hasznosságát.

A beruházás megvalósulását 
követően 41 fő regisztrált állás-
kereső elhelyezkedésére nyílik 
lehetőség a járási hivatalok ki-
közvetítésével, továbbá a támo-
gatással egyúttal 132 fő munka-
helymegtartását is segítjük, 
mivel a pályázók vállalták, hogy 
a meglévő létszámukat foglal-
koztatják további két évig.

A beruházások keretében 
többek között brikettáló gép, il-
lóolaj lepárló berendezés, tar-
goncák, lassú jármű, fagylaltké-
szítő gép, fagyasztókamrák, var-
rógépek kerülnek beszerzésre.

„Kezdő lépés a fejlődés útján” 
munkaerő-piaci program

Borlovagok és 
vadászok
találkozója
Térségi találkozót szervezett a 
Szent Rókus Borlovagrend az egy-
kori magyar laktanya területén. 

Balogh Emese

Hét–nyolc éve hagyomány, 
hogy térségünk borlovagrendjei, 
borbarát klubjai, vadásztársaságai 
és horgászegyesületei évente egy-
szer közös ünnepet, közös talál-
kozót szerveznek – tudtuk meg 
Dukai Istvántól, a Szent Rókus 
Borlovagrend nagymesterétől. 

Idén a dunaföldvári borlovagok 
vállalták a házigazda szerepét, s a 
Bölcskei Vadásztársaság jóvoltá-
ból az egykori magyar laktanya 
területén látták vendégül azt a tíz 
egyesületet, amely elfogadta a ta-
lálkozóra invitáló meghívást. 

Az egész napos családi progra-
mon többek között Székefehér-
várról, Mórról, Csókakőről, 
Adonyból, Soltról, Akasztóról, 
Bölcskéről érkeztek vendégek, s 
az adonyiak örömmel látták, 
hogy az általuk elindított rendez-
vény – mely a Duna-menti tele-
pülések szőlészei, borászai, va-
dászai és halászai ismerkedését 
szolgálja – Dunaföldváron is jó 
hangulatú találkozót eredménye-
zett.

Az egyesületek képviselőit, 
családtagjait Horváth Zsolt duna-
földvári és Baranya István bölcs-
kei polgármester köszöntötte, 
majd solti és helyi közreműködők 
jóvoltából kulturális műsort lát-
hattak a megjelentek. 

Dukai István

►
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 A Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat Támogató Szolgálata 2006 
óta segíti a fogyatékkal élők, be-
tegek, idősek életét városunk-
ban. 

Balogh Emese

A Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat intézményesült megjelenési 
formája a Támogató Szolgálat, 
mely szociális ellátó tevékenysé-
get végez. Feladata, hogy segítse 
a Dunaföldváron, Bölcskén és 
Madocsán fogyatékkal élők napi 
életét, szállítását, de emellett gyó-
gyászati segédeszközöket kölcsö-
nöz az arra a rászorulóknak, és 
beszerezi az életvezetésükhöz 
szükséges információkat is.

„Csak olyan helyen létesülhet 
Támogató Szolgálat, ahol van 
működő máltai csoport” – tudtuk 
meg Lipták Tamástól a szolgálat 

vezetőjétől. Az országos és regio-
nális vezetés tíz éve a Jákli Viktor 
vezette dunaföldvári csoport haté-
kony működését látva döntött 
úgy, hogy létrehozza városunkban 
a Támogató Szolgálatot. A szer-
vezet azóta is hiányellátást tölt be 
a településen, illetve a mikrotér-
ségben, hiszen városunk 40 km-s 
körzetében nincs másik szolgálat.

A Duna utcai székhelyű szol-
gálatnak négy munkatársa van: a 
szolgálatvezető mellett két sze-
mélyi segítő és egy gépkocsive-
zető segíti az ellátást igénybe 
vevők életét. 

„Tevékeny szeretet a határozta 
meg az elmúlt tíz évet – mondta 
Lipták Tamás – mindenkinek igye-
keztünk és igyekszünk segíteni.” 
Ennek érdekében kihasználnak 
minden adódó lehetőséget: új kis-
buszra, informatikai fejlesztésekre, 

kulturális rendezvények finanszí-
rozására pályáznak, s a jogszabályi 
keretek által megszabott tevékeny-
ségek mellett olyan programokban 
is részt vesznek, melyek gazdagít-
ják a települések életét. 

Így kapcsolódtak be a július 
eleji Muzsikás koncert szervezé-
sébe, lebonyolításába, illetve 
szerveztek a koncert délutánjára 
családi napot, gyermekeknek és 
felnőtteknek szóló programokat 
– kézművesség, arcfestés, ugrá-
lóvár, gyermeknevelési előadás 
– a várudvarban. 

Ter ve zés
Csa lá di há zak (szoc.pol.is!), üz le-
tek, iro dák, ipa ri épü le tek, mel lék-
épü le tek.
Ér ték becs lés 
Hi tel ké re lem hez, in gat lan adás–vé-
tel hez.
In gat lan for gal ma zás 
Épí tész ta nács adás sal, tel jes körű 
ügy in té zés sel, ügy véd közreműkö-
désével, in gye nes nyil ván tar tás-
sal.

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

A találkozó elsődleges 
célja az ismerkedés, a kapcso-
latépítés volt, s ez maradéktala-
nul teljesült: a baráti beszélge-
tések mellett mód volt közös 

főzésre, borkóstolásra, tapasz-
talatcserére is.

A Szent Rókus Borlovagrend 
tagjai augusztustól Márton napig 
minden hétvégén találkoznak – 

tájékoztatta lapunkat Dukai 
István. Bőven akad tennivalójuk, 
hiszen a civil szervezet tagjai 
részt vesznek a Szent Anna és 
Szent Ilona templom közös bú-

csúján, az augusztus 20-i rendez-
vényeken, a szüreti fesztiválon, s 
idén is megszervezik a Rókus 
pincéknél Márton-napi önálló 
programjukat. 

►

A dunaföldvári kertbarátok 
1976 óta gazdagítják szervezett 
tevékenységükkel városunk civil 
életét. Fennállásuk négy évtize-
dének emlékeit idézték fel jubi-
leumi ünnepségükön.

Balogh Emese

A megjelentek közös koszorú-
zással emlékeztek meg az alapí-
tó elnök Szeleczky Józsefről, il-
letve az őt követő Kövics János-
ról, akiknek köszönhető, hogy a 
kertbarát mozgalomhoz Duna-
földvár is csatlakozott, s egy 
olyan klub kezdte meg működé-
sét, amely a közösségépítés 
mellett a szakmaiságra is nagy 
figyelmet fordított. 

Szeleczki Sándor 14 éves el-
nöksége alatt a hagyományok 
ápolása mellett a klub széleskörű 

kapcsolatokat épített ki, s jelentős 
szerepet vállalt a német testvérvá-
rosi kapcsolatok ápolásában is. 

Családként működik a közös-
ségünk – mondta Lipták Tamás 
jelenlegi elnök –, egymás iránti 
bizalom, empátia, figyelem és 
szeretet jellemzi a tagokat. 

A szoros emberi kötődések 
mellett az elmúlt négy évtizedet 
a szakmaiság, a kertkultúrát 
érintő fejlődés folyamatos 
nyomon követése is meghatároz-
ta. A téli estéken tartott előadáso-
kon, a hagyományosan megren-
dezett borbírálatokon, a szakmai 
tartalommal bíró kirándulásokon 
a tagok jelentős része részt vett. 
Az immáron egyesületként 
működő civil szervezet folyama-
tosan szerepet vállalt városunk 
önkormányzati intézményeinek 

parkosításában, szervezőként és 
résztvevőként jelen van Duna-
földvár közéletében, kulturális 
eseményein. 

Dr. Szent-Miklóssy Ferenc, a 
Kertbarátok Országos Szövet-
ségének elnöke szerint a duna-
földvári az egyik legjobban 
működő kertbarát közösség. 
Mint mondta, a tagok rendkívül 
aktívak, sok programot szer-

veznek, s örömmel tapasztalja, 
hogy fiatalodik, bővül a földvá-
riak egyesülete.

40 éves a kertbarátok köre

10 éve működik városunkban 
Támogató Szolgálat
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Ezen a címen szerveződött júni-
usban az általános iskolások 
számára országos akció az 
ANTSZ támogatásával, melyhez 
városunk is csatlakozott. 

Szabados Sámuel

A hivatalos megnevezése az idei 
napnak a „Játékos tudomány” volt. 
Pedagógusok és védőnők közösen 
vettek részt a program szervezésé-
ben és a lebonyolításában. Öt fo-
gadóhelyet alakítottak ki, melye-
ken bemutatók és felvilágosító 
előadások várták a fiatalokat.

A Mikroba mánia állomás a 
minket körülvevő láthatatlan 

kis élőlényekről – baktériu-
mok, vírusok és gombák – 
szólt. Mikroszkóp alatt tanul-
mányozhatták a gyerekek az 
egysejtűeket, s a különböző 
alakú, méretű, színű mikrobák-
ról tetszés szerint rajzot is ké-
szítettek. A Rémisztő kezek 
program a kézmosás fontossá-
gára hívta fel a figyelmet. Ki-
nagyított szemléltető ábra mu-
tatta be, hogy mennyi szennye-
ződés van a kezünkön kézmo-
sás előtt, mennyi marad a felü-
letes és mennyi a szakszerű 
kézmosás után. A harmadik 
megálló a konyhába vezette a 

csoportokat, a szakszerű élel-
miszertárolásról, hűtésről, 
tisztításról esett szó, míg a ne-
gyedik megállónál az antibio-
tikumok használatáról hang-
zottak el fontos információk. 
Végül az utolsó helyszínen a 
légúti megbetegedésekről 
kaptak ismereteket a gyerekek, 

kiemelt figyelmet helyezve a 
tüsszentésre és annak követ-
kezményeire 

A nap végén a szervezők sike-
resnek értékelték az akciót. A 
gyerekek érdeklődőek voltak, 
gyakran kérdeztek a témákkal 
kapcsolatban, és várják a követ-
kező évi folytatás. 

Egészségnevelő és felvilágosító nap

Üléstermi 
tudósítások
Dunaföldvár Város Képvise-
lő-testülete június 28-án tartot-
ta soros ülését, melynek napi-
rendjén 19 nyílt ülésen tárgya-
landó téma szerepelt.

Baksay Erika

Az első napirendben a képvi-
selők döntöttek a Dunaföldvár és 
Környéke Család- és Gyermekjó-
léti Szolgálat és Alapszolgáltatási 
Társulás megszüntetéséről. A tár-
sulás feladatait 2017. január 1-től 
az önkormányzat által alapított és 
fenntartott intézmény látja majd el. 

Ezután a testület módosította a 
Napsugár Idősek Otthona Alapí-

tó Okiratát, majd kijelölte a 
Mária zarándokútvonal duna-
földvári állomásait.

A negyedik napirendben a kép-
viselők döntöttek arról, hogy Du-
naföldvár részére Települési Kör-
nyezetvédelmi Programot készít-
tetnek az ENVIROPRO Kft.-vel 
900 ezer Ft+áfa értékben, majd 4 
db új hirdetőoszlop felállítását sza-
vazták meg Dunaföldvár területén. 

A testület ezután a város ön-
kormányzata által üzemeltetett 
utak ingatlanaira vonatkozó tu-
lajdonjog átruházása iránti kére-
lem beadásáról döntött, majd 
meghívásos pályázat kiírását in-
dította el a Dunaföldvár, Temp-
lom u. 4. szám alatti tankonyha 
tetőszerkezetének felújítására. 

A testület nyílt ajánlattételi 
felhívást tett „Dunaföldvár 

honlap fejlesztése” tárgyú 
szolgáltatás beszerzéséhez, ja-
vaslatot tett a 2016. évi képvi-
selői tiszteletdíjak civil szer-
vezetek számára történő fel-
ajánlására, majd támogatta, 
hogy 2016. július 1-től tartós 
helyettesítéssel Dr. Csizmadia 
Adrienn lássa el az iskolafogá-
szati körzetet.

A következőkben a képviselők 
a Dunaföldvár- Bölcske- Mado-
csa Mikrotérségi Óvoda és 
Bölcsőde gazdasági szervezeté-
nek megszüntetéséről döntöttek, 
ezután lakossági kérelmet bírál-
tak el, majd a Dunaföldvár, Kos-
suth L. utca 14. szám alatti tár-
sasház részére biztosítottak 
5.640 ezer Ft kamatmentes köl-
csönt a felújítási munkálatok el-
végzésére.

A következő napirendben a tes-
tület támogatta a Magyar László 
Gimnázium kérelmét, és 110 ezer 
Ft-ot biztosított 2 fő weikersheimi 
utazása céljából. Elutasította a 
Református Egyházközség ha-
rangjavítás iránti támogatás kérel-
mét, majd 2.600 ezer Ft visszaté-
rítendő támogatást nyújtott a Du-
naföldvári Vízisportkör Egyesület 
számára felújítási munkálatok 
megvalósítására.

A testület ezután úgy határo-
zott, hogy elutasítja az EU által 
javasolt kötelező betelepítési 
kvótát, végül pályázat benyújtá-
sáról döntött a művelődési köz-
pont technikai eszközállományá-
nak, berendezési tárgyainak gya-
rapítására 5 millió Ft összérték-
ben, 500 ezer Ft-os önerő bizto-
sításával.

Áder János köztársasági elnök 
2016. október 2-ára (vasárnap-
ra) tűzte ki a 2016. évi népsza-
vazás időpontját. 
A helyi választási iroda (továb-
biakban: HVI) a Dunaföldvári 
Polgármesteri Hivatalban 7020 
Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. szám 
alatt működik. Telefon: 75/541–

550/ 165. 170, illetve 163. mellék; 
e-mail cím: aljegyzo@dunafold-
var.hu. A HVI vezetője: Bárdos 
Lászlóné dr. címzetes főjegyző.

Bárdos Lászlóné dr. címzetes 
főjegyző

1. 2016. október 2-ig nem 
lehet megváltoztatni szavazókör 

határát és sorszámát, továbbá te-
lepülés határát és elnevezését, 
utcanevet, házszámot és – lak-
címnyilvántartásban címként 
szereplő – helyrajzi számot.

2. 2016. augusztus 5-én a sza-
vazóköri névjegyzékben szerep-
lő választópolgárt a Nemzeti Vá-
lasztási Iroda értesítő megküldé-
sével tájékoztatja a szavazóköri 
névjegyzékbe vételéről, amelyet 
legkésőbb 2016. augusztus 15-ig 
megküld a választópolgár értesí-
tési címére, ennek hiányában a 
(bejelentett) lakcímére. 

3. Igazolás helyett az új szabá-
lyok szerinti átjelentkezési kére-
lemnek legkésőbb 2016. szep-
tember 30-án 16 óráig kell meg-
érkeznie a HVI-hoz, továbbá 
ezen időpontig módosítható, 
vagy vonható vissza az erre irá-
nyuló kérelem.

4. Mozgóurna igénynek írás-
ban a HVI-hoz legkésőbb 
2016. szeptember 30-án 16 
óráig, a szavazás napján 15 
óráig az illetékes szavazat-
számláló bizottsághoz kell 
megérkeznie.

A helyi választási iroda hírei a 
2016. október 02. napjára kitűzött 
népszavazásról

►
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Nemzeti 
Összetartozás 
Emléknapja
A 2010-ben az Országgyűlés a 
trianoni békediktátum napját, 
június 4-ét nemzeti összetar-
tozás napjává nyilvánította. A 
törvény rögzítette, hogy „a 
több állam fennhatósága alá 
vetett magyarság minden tag-
ja és közössége része az egysé-
ges magyar nemzetnek, mely-
nek államhatárok feletti össze-
tartozása valóság, s egyúttal a 
magyarok személyes és közös-
ségi önazonosságának megha-
tározó eleme”.

Balogh Emese 

Június 4-én a mikrotérség 
oktatási- nevelési intézményei-
ben felidézték a trianoni béké-
hez vezető történelmi esemé-
nyeket, a diákok megismerték a 
96 éve megfogalmazott béke-
diktátum rendelkezéseit és kö-
vetkezményeit, illetve megem-
lékeztek a nemzeti összetarto-
zásról, annak fontosságáról. 

Dunaföldváron a Nemzeti 
Összetartozás Napján a városi 
megemlékezést a Duna-parti 
Országzászlónál bonyolították 
le. Ünnepi beszédet a dr. Hallai 
Róbert mondott, aki a külhoni 
magyarság és a Magyarorszá-
gon élő állampolgárok nevé-
ben is szólt. Hangsúlyozta, 
hogy a közép-kelet európai 
magyarságnak a mai Európa 
kihívásaira folyamatosan rea-
gálva egy olyan országért kell 
dolgoznia, amely biztosítja 
számára a jólétet.

5. A külképviseleti névjegy-
zékbe való felvételre irányuló kére-
lemnek legkésőbb 2016. szeptem-
ber 24-én 16 óráig kell megérkez-
nie a HVI-hoz, továbbá ezen idő-
pontig módosítható, vagy vonható 
vissza az erre irányuló kérelem.

6. A választási bizottságok 
megbízott tagjait legkésőbb 
2016. szeptember 16-án 16 óráig 
lehet írásban bejelenteni a helyi 
választási irodában.

7. A választási kampányidő-
szak 2016. augusztus 13-tól  
2016. október 2-án 19 óráig tart. 
Nincs kampánycsend, de: 

• A szavazóhelyiséget magában 
foglaló épületnek a szavazóhe-
lyiség megközelítését szolgáló 
bejáratától számított 150 méte-
res távolságon belül – közterü-
leten – választási kampányte-
vékenység a választás napján 
nem folytatható,

• választási gyűlés a választás 
napján nem tartható,

• politikai reklámot a választás 
napján nem lehet közzétenni, 
és 

• közvélemény-kutatást végző 
személy abba az épületbe, 
amelyben a szavazóhelyiség 

van, a választás napján nem 
léphet be. 
8. A szavazóköri jegyzőkönyv 

egy példánya a HVI-ban 2016. 
október 5-én 16 óráig megtekint-
hető.

9. A plakátot az, aki elhelyezte, 
vagy akinek érdekében elhelyez-
ték, 2016. november 1-jén 16 
óráig köteles eltávolítani.

10. A választási iratokat a 
HVI-ben 2017. január 2-ig kell 
megőrizni. 2017. január 2-án a 
választási iratokat – a jegyző-
könyvek kivételével – meg kell 
semmisíteni.

►

Hirdetmény
Alulírottak, mint a Tolna 

megyei vadászati hatóságnak a 
450150 kódszámú vadászterület 
határvonalára vonatkozó jogerős 
határozattal megállapított terüle-
tére vonatkozóan – mely terület 
térképi megjelölése jelen hirdet-
mény melléklete – az összes 
földtulajdonosnak a tulajdoni há-
nyada arányában számított, lega-
lább 1/5-eként, mint föltulajdon-
nal, illetve a földtulajdonosok 
meghatalmazásával rendelkezők 
földtulajdonosi gyűlést hívunk 
össze.

A földtulajdonosi gyűlés 
helye: 7020, Dunaföldvár, Ilona 
u. 9. művelődési központ, kiste-
rem

A földtulajdonosi gyűlés ideje: 
2016.09.08. 18 óra

A földtulajdonosi gyűlés napi-
rendi pontjai:

Döntés
1. a képviselet formájáról, a 

képviselő személyéről;
2. a vadászati jog gyakorlásá-

nak, hasznosításának mód-
járól, feltételeiről.

3. a földtulajdonosi közösség 
működési szabályzatának 
elfogadása

4. egyebek
A földtulajdonosi gyűlésen, a 

vadászterületen igazoltan föld-
tulajdonnal rendelkezők, illetve 
ilyen személyek írásba foglalt 
meghatalmazással meghatalma-
zott képviselői vehetnek részt. A 
meghatalmazás tartalmának meg 
kell felelnie a 14/2016. (III. 2.) 

FM rendelettel, valamint a 
41/2016. (VI. 22.) FM rendelet-
tel módosított 79/2004. (V. 4.) 
FVM rendelet (a Vtv. végrehajtá-
si rendelete) 15. számú mellékle-
tében meghatározott kötelező 
adattartalomnak.

A vadászterületnek minősülő 
ingatlan tulajdonjoga igazolása-
ként – ez vonatkozik a személye-
sen megjelenő földtulajdonosok-
ra és a meghatalmazást aláíró, és 
magukat meghatalmazottal kép-
viseltető földtulajdonosokra is – 
el kell fogadni: 

a) az ingatlan tulajdoni lapjá-
nak hiteles másolatát

b) az ingatlan tulajdonjogának 
földhivatali bejegyzéséről szóló 
határozat eredeti, vagy közjegy-
ző által hitelesített másolati pél-
dányát

c) az ingatlanügyi hatóság által 
papíralapon vagy elektronikus 
adathordozón kiadott földköny-
vet, vagy tulajdonosi adatokkal 
kiegészített földkönyv kivonatot

d) az ingatlanügyi hatóság 
által papíralapon vagy elektroni-
kus adathordozón kiadott, a tu-
lajdonosok nevét, tulajdoni há-
nyadát, a földrészletek helyrajzi 
számait, valamint azok területét 
hektárban tartalmazó összesítőt

e) az ingatlan-nyilvántartási 
adatbázishoz adatátviteli vona-
lon való csatlakozással, számító-
gépes hálózattal, adatlekéréssel 
történő helyszíni adatbemutatást, 
vagy a tulajdoni lapról elektroni-
kus formában szolgáltatott, nem 
hiteles másolat helyszíni bemu-
tatását.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 
módosított Vhr. megállapítja, 
hogy vadászterületnek minősülő 
ingatlan esetében, ingatlanon-
ként (helyrajzi számonként) csak 
egy személy tehet érvényes jog-
nyilatkozatot, melyet regisztrálás 
esetén lehet megtenni. Regisztrá-
lás időpontja a közgyűlés meg-
kezdése előtt 2 órával kezdődik. 
Ha az ingatlannak több tulajdo-
nosa van, a tulajdonostársak 
képviseletükről, tulajdoni hánya-
duk arányában számított szó-
többséggel határoznak. (Abban 
az esetben, ha az érintettnek 
50%-os tulajdoni hányadot meg-
haladó a tulajdona, vagy 50%-ot 
meghaladó tulajdoni hányaddal 
rendelkező földtulajdonosok 
írják alá a meghatalmazást, akkor 
nyilván a szótöbbséget meglévő-
nek kell tekinteni). Abban az 
esetben, ha az ingatlannak több 
tulajdonosa van, az 50%-ot meg-
haladó tulajdoni hányaddal ren-
delkező tulajdonos vagy megha-
talmazott az ingatlan teljes terü-
letét érintően tehet jognyilatko-
zatot. Ha a tulajdoni hányad 50% 
alatt van, vagy a meghatalmazás 
nem éri el az érintett ingatlan tu-
lajdoni hányadának 50%-át, 
akkor az ingatlant érintően nem 
lehet jognyilatkozatot tenni.

Az összes földtulajdonosnak a 
tulajdoni hányada arányában 
számított, legalább 1/5-eként, 
mint föltulajdonnal, illetve a 
földtulajdonosok meghatalmazá-
sával rendelkezők képviseleté-
ben: Ferenczi János és Orova 
Tamás.
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Horváthné Támer Ilona 
igazgató

2016. szeptember 1-től ingye-
nes az óvodai és bölcsődei étke-
zés az alábbi esetekben:

• ha a gyermek rendsze-
res gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesül, vagy

• ha a gyermek tartósan 
beteg, vagy sajátos nevelési 
igényű, vagy olyan családban él, 
amelyben tartósan beteg, vagy 
sajátos nevelési igényű gyerme-
ket nevelnek, vagy

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

• ha olyan családban él, 
amelyben a szülő nyilatkozata 
alapján az egy főre jutó havi jö-
vedelem összege nem haladja 
meg a kötelező legkisebb mun-
kabér személyi jövedelemadó-
val, munkavállalói, egészségbiz-
tosítási és nyugdíjjárulékkal 
csökkentett összegének 130 
%-át, azaz 95.960 Ft-ot  vagy 

• ha a gyermeket neve-
lésbe vették.

1–8. évfolyamon nappali rend-
szerű iskolai oktatásban részesülő 
gyermek esetén az alábbiak fenn-
állásakor ingyenes az étkezés:

• ha a gyermek rendsze-
res gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesül, vagy

• ha a gyermeket neve-
lésbe vették.
Az intézményi térítési díj 50%-át 
kell fizetni az alábbi esetekben: 

• az 1–8. évfolyamon 
felül nappali rendszerű iskolai 
oktatásban részt vevő tanuló 
után, ha rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményben részesül, 
vagy 

• 1–8. és az azon felüli 
évfolyamon nappali rendszerű 
iskolai oktatásban részt vevő 
tanuló után, ha olyan család-
ban 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 szerint 
létrejött – tanulószerződése alap-
ján már jogosult.

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

A szülő teendői a fentiek iga-
zolásával kapcsolatban: 

• Érvényes gyermekvé-
delmi kedvezményről szóló hatá-
rozat másolatának benyújtása.

• Magasabb összegű csa-
ládi pótlék megállapításáról 
szóló határozat másolatának be-
nyújtása.

• Tartós betegség esetén 
szakorvosi igazolás másolatának 
benyújtása.

• Érvényes szakértői és 
rehabilitációs bizottsági szakvé-
lemény másolatának benyújtása.

• Munkáltatói 1 havi, 30 
napnál nem régebbi jövedelem-
igazolás beszerzése.

• 30 napnál nem régebbi 
jövedelemnyilatkozat benyújtása 
formanyomtatványon.

A kormányrendelet értelmé-
ben, ha az étkeztetést betegség 
vagy más ok miatt a gyermek 
nem veszi igénybe, a szülő köte-
les haladéktalanul az intézmény-
ben jelezni a távolmaradást, s 
annak várható időtartamát, vala-
mint azt, hogy a gyermek várha-
tóan mikor veszi újra igénybe az 
étkezést.

Ha a szülő étkezési térítési 
díjat fizet, és a gyermek távolma-
radását bejelenti, a bejelentést 
követő naptól mentesül a térítési 
díj fizetési kötelezettség alól.

Helyettes szülőnél vagy gyer-
mekek átmeneti otthonában elhe-
lyezett gyermek esetében a gyer-
mekek napközbeni ellátása kere-
tében biztosított gyermekétkez-
tetésért a személyi térítési díjat a 

helyettes szülő vagy a gyerme-
kek átmeneti otthona fizeti meg. 

A szülő étkezési bejelentőt és 
óvodás vagy bölcsődés gyerme-
ke esetében egy nyilatkozatot 
köteles kitölteni az óvodai és 
bölcsődei étkezés igénybevételé-
hez, amit az intézményben tehet 
meg a nevelési év első étkezési 
térítési díj befizetési időszaká-
ban, amelyhez az intézmény for-
manyomtatványt biztosít.

FONTOS!
Akinek az előző tanévről, ne-

velési évről fennálló étkezési té-
rítési díj tartozása van, tartozá-
sát legkésőbb 2016. augusztus 
31-ig ki kell egyenlítenie!

Amennyiben tartozását nem 
egyenlíti ki, gyermekének étke-
zést biztosítani nem tudunk!

Étkezési térítési díj 
befizetés

Tájékoztatom a tisztelt szülő-
ket, hogy a szeptemberi bölcső-
dei, óvodai, iskolai térítési díj 
befizetés az alábbi napokon lesz:

08.29. 8–12-ig és 13–16-ig,
08.30. 8–12-ig és 13–16-ig,
08.31. 8–12-ig és 13–16-ig,
09.01. 8–12-ig és 13–16-ig,
09.05. 8–12-ig és 13–16-ig,
09.06. 8–12-ig és 13–16-ig.
Étkezési bejelentőt minden ét-

kezésben részt vevő gyermeknek 
kell kitölteni, attól függetlenül, 
hogy ingyenes étkezésben része-
sül, vagy étkezési térítési díjat 
fizet. 

Tájékoztató a 2016. szeptember 
1-től érvényes bölcsődei, óvodai és 
iskolai étkezésről

Városunkban tartott tájékozta-
tót az Országos Limes Szövet-
ség, melynek célja, hogy a Duna 
mentén haladó ókori római véd-
erő vonal bekerüljön az UNES-
CO világörökségei közé. 

Balogh Emese

A római kori emlékek feltárá-
sa, láthatóvá tétele a kormányza-
ti program része – tájékoztatta 
lapunkat Horváth Zsolt polgár-
mester. Városunk közelében több 
ókori római katonai erőd is léte-
zett – Intercisa, Annamatia, Lus-

sonium, melyek közül Dunaújvá-
ros (Intercisa) és Dunakömlőd 
(Lussonium) római kori emlékei 
a turisták számára látogathatók, s 
Bölcskén is működik egy kőtár, 
amely bemutatja a településen 
előkerült római kori leleteket.

Dunaföldváron az egykori Le-
ányvárhoz kapcsolódnak római 
kori emlékek, így természetes 
volt, hogy városunk is belépett a 
Limes Szövetségbe.

A polgármesteri hivatal dísz-
termében tartott tanácskozás 
célja volt, hogy a meghívottak 

összegyűjtsék azokat a lehetősé-
geket, amelyek az ókori emléke-
ken túl további turisztikai prog-
ramokat biztosíthatnak az ide lá-
togató érdeklődők számára. A 
már folyamatban lévő projektek 
(a Duna-part turisztikai fejleszté-
se, a fürdő- és szállodafejlesztési 
koncepció, a piactér fejlesztése), 
valamint a városunkat Bölcské-
vel összekötő kerékpárút együt-

tesen a római kori látványossá-
gokkal két–három napra tartal-
mas programot kínálhat a turis-
táknak – mondta Horváth Zsolt. 

Ez azonban nem megy egyik 
napról a másikra. Bár városunk 
jó adottságú, többek között mód 
van hajózásra, horgászatra, pusz-
taprogramra és kerékpározásra 
is, de további szálláshelyek, ellá-
tási lehetőségek, a látnivalók igé-
nyes és szakszerű felkínálása és 
tartalommal, programokkal való 
megtöltése is elengedhetetlen 
ahhoz, hogy minél többen érkez-
zenek Dunaföldvárra, töltsenek 
el legalább két–három napot vá-
rosunkban. Mindezek megvaló-
sításához öt–tíz év szükséges. 

Dunaföldvár is csatlakozott az 
Országos Limes Szövetséghez
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Az „Év fagylaltja 2016” országos 
fagylaltverseny első és harma-
dik helyezését szerezte meg 
Tóth Norbert két fagylaltkom-
pozíciója: a tokaji meggyfagylalt 
és a málnás, vaníliás csokiság. 
Az „Ország tortája” címért való 
versengésben pedig a tízes dön-
tő után már a három legjobbnak 
ítélt torta egyike a Tóth Cukrász-
da aranyos körtetortája. 

Balogh Emese 

A Tóth Cukrászda fagylaltjaival 
évek óta az országos élmezőnyben 
szerepel. Sacher fagylaltja 2009-
ben első, Dolce vitája 2013-ban 
második helyen szerepelt az év 
fagylaltja versenyen. Tóth Norbert 
idén két fagylalttal indult az orszá-
gos megmérettetésen, melynek 
idei kötelező íze a meggy volt. 

A földvári cukrászmester kre-
ációjával, a tokaji meggyfagy-

lalttal a dobogó legmagasabb 
fokára léphetett fel. Tokaji fur-
mint, variegato meggypüré és 
meggyes balzsamecet adja a ré-
tegzett fagylalt esszenciáját. A 
bor, meggy jól párosítható, kel-
lemes ízvilággal bír, s mivel az 
alkoholt kivonták belőle, a 
hideg édességet bárki nyugod-
tan fogyaszthatja. 

Szabadon választott kategóriá-
ban az induló 85 fagylalt közül a 
harmadik helyezést ítélte oda a 
szakmai zsűri Tóth Norbert 
málnás, vaníliás csokiságának. A 
három népszerű ízből készült 
édesség szintén rétegzett: a 
málna és vanília fagylalt közé 
egy lágy csokoládésáv kerül, 
amely a mínusz 13 fokos hűtő-
pultban sem fagy meg.

A földvári cukrászmester 
mindkét kategóriában dobogós 
helyen végzett, ezzel kiérde-

melte a verseny szakmai nívó-
díját is.  

Hónapok óta zajlik az „Ország 
tortája” címért folyó versengés. 
A nevezett torták mezőnye elő-
ször 10 fősre szűkült, s a tízes 
döntőbe jutott édességeket 
komoly szakmai zsűri értékelte a 
Gresham-palotában. Ezt követő-
en háromra szűkült a lehetséges 
ország tortájának mezőnye, s a 
három kiválasztott édesség 
között ott található a Tóth Cuk-
rászda aranyos körtetortája is. 

Ebben a versenyben nincsenek 
megkötések – tudtuk meg Tóth 

Norberttől. A versengő mesterek 
igyekeznek Magyarországhoz 
köthető ízekkel, alapanyagokkal 
dolgozni, s elsősorban a külön-
böző textúrák variálásával alkot-
nak kiváló újdonságokat. 

Augusztus 20-ára kiderül, 
hogy melyik édesség lesz az idei 
esztendőben az „Ország tortája”, 
amelyet az eredeti receptúra 
alapján természetesen a Tóth 
Cukrászda is elkészít majd. 

Jómagam – s ezzel gondolom 
minden földvári így van – az ara-
nyos körtetortát kóstolnám meg 
legszívesebben ezen a napon.

Fagylaltban, tortában a
legjobbak között

Tóth Norbert

XIX. Országos 
Halászléfőző 
Verseny 
2016. augusztus 20.
Duna-part

Ezúton hívunk és várunk 
mindenkit, aki tud és szeret ha-
lászlevet vagy halételeket ké-
szíteni, hogy ezt bizonyítsa be 
augusztus 20-án a Duna-par-
ton!

Amit adunk minden nevező-
nek: sátor, asztal, pad, kötény,  
4 kg hal (!)

Amit hozni kell: szép teríték, 
jókedv, barátok

Nevezési díj: 2.000 Ft

Jelentkezni lehet online: 
www.dunafoldvar-muvhaz.hu

E-mailben: muvhaz@duna-
foldvar.hu

Telefonon: +36 30 448 0961

Repülőnap 
2016
Négy éve, 2012 óta rendezik 
meg a Kisapostag – Baracsi Re-
pülőnapot, melynek szervezésé-
ben, lebonyolításában Duna-
földvár egyre nagyobb szerepet 
vállal.

Balogh Emese

Horvát Zsolt polgármesterként 
és egykori vadászpilótaként is 
dolgozott a rendezvény sikeréért. 
Mint mondta, 2012-ben egy regi-
onális repülőnap hagyománnyá 
tétele volt a szervező önkor-
mányzatok célja, s a tapasztalat 
azt mutatja, hogy megvalósult ez 
a célkitűzés. 

Az idei repülőnapot már Du-
naföldvár, Kisapostag, Baracs 
mellett Dunaújváros, Előszállás, 
Nagykarácsony, Nagyvenyim és 
Kulcs önkormányzata is támo-
gatta, s az első rendezvényhez 
képest a látogatottság négyszere-
sére nőtt: hét–nyolcezer embert 
vonzott ki az egész napos ren-
dezvény kisapostagi reptérre. 

A nap során földön és levegő-
ben egyaránt várták látványossá-
gok az érdeklődőket. Váry Gyula 
profi, 300–400 lóerős JAG 18-as 
gépével kápráztatta el a nézőket, 
majd a katonai kiképzésben is 
használt kis sugárhajtású repü-
lőgéppel mutatott be katonai mű-
repülő programot Takács Gábor. 
A levegőben zajló leglátványo-
sabb programot Veres Zoltán Eu-
rópa-bajnok produkálta szuper 
300-as versenygépével. 

A profik mellett az amatőrök is 
égre szálltak: ultrakönnyű repü-
lőgépek, amatőr szintű, benzines, 
80–100 lóerős gépek, sárkányre-

pülők, vitorlázó repülők is bemu-
tatták programjaikat.

A települések számára potenci-
ális bemutatkozási lehetőséget 
biztosít a repülőnap – mondta 
Horváth Zsolt –, ezért is szeretnék 
jövőre Dunavecsét, Soltot, Apos-
tagot bevonni a megrendezés 
munkálataiba. Hiszen a földön 
zajló programok – kulturális és 
hagyományőrző műsorok, gaszt-
ronómiai bemutatók– lehetőséget 
nyújtanak a bemutatkozásra, fel-
kelthetik a látogatók érdeklődését 
a felvonuló községek, városok 
iránt, a turistákat, látogatókat el-
vezethetik a térség településihez. 

Fotó: Sándor Judit
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Nyári esték
Tizenkilencedik alkalommal 
rendezték meg a Földvári Nyári 
Esték szabadtéri előadássoroza-
tot a művelődési központ szer-
vezésében a vár udvaron. 
Pataki Dezső igazgató értékelő-
jében kiemelte, hogy a korábbi 
évekhez hasonlóan igyekeztek 
sokszínű, a nyáresték hangula-
tához illő könnyű, vidám, ugyan-
akkor színvonalas előadásokat 
szervezni. 

Szabados Sámuel

Az érdeklődés idén is nagy 
volt, átlag 320-as nézőszám jel-
lemezte az előadásokat, egy ki-
vételtől eltekintve telt ház várta 
az előadókat. A bérletek is szépen 
fogytak, idén is működött az in-
ternetes jegyvásárlási rendszer. A 

nézők mintegy harmada a kör-
nyékbeli kis településekről érke-
zett, de voltak vendégek Szek-
szárdról, Dunaújvárosból is. 

Az első fellépő a világhírű 
Muzsikás együttes volt, erre az 
előadásra voltak a legtöbben kí-
váncsiak. Ehhez hozzájárult az a 
tény is, hogy a zenekar egyik 
tagja Hamar Dániel több szállal 
kötődik városunkhoz, rendszere-
sen jár Földvárra, sok ismerőse, 
barátja van helyben. 

A második produkciót a 
Pannon Várszínház mutatta be 
Egy darabot a szívemből 
címmel. A társulat rendszeres 
visszatérője a földvári prog-
ramnak, idei darabjukban, a 
Máté Péter dalaiból összeállí-
tott előadásban sok fiatal, te-
hetséges énekes lépett színpad-
ra. A kissé átdolgozott dalok 

egységet alkotva érdekes törté-
netté álltak össze. A harmadik 
előadással sajnos problémák 
adódtak az időjárás miatt. A ter-
vezett szombati napon esett az 
eső, s mivel az időjárás vasár-
nap sem kegyelmezett, a társu-
lattal megállapodva hétfőre 
került az előadás. Az időpont 
így már nem mindenkinek felelt 
meg, többen visszaváltották 
jegyüket. Ennek ellenére Lehár 
Ferenc klasszikus operettje, a 

Víg özvegy nagyszerű előadás 
volt, kitűnő színészekkel. Az 
utolsó darabot az Orlay Pro-
dukció mutatta be, egy bohóza-
tot, az Egy fenékkel két lovat 
címűt. Ez a darab is remek szó-
rakozást jelentett a nézőknek. A 
történet az angol humor jegyé-
ben játszódik a hatvanas évek-
ben, s külön színfoltja, hogy a 
felcsendülő Beatles dalokat a 
színészek adják elő hangszerei-
ken. 

A Dunaföldvári Művelődési Köz-
pont évekkel ezelőtt csatlako-
zott a Múzeumok Éjszakája el-
nevezésű országos programhoz, 
melynek keretei közt egy este 
díjmentesen látogathatók váro-
sunk múzeumai, kiállítótermei. 

Szabados Sámuel

A rendezvényhez az est során 
egyre több tematikus program 
kötődik, melyek egyre népsze-
rűbbek, sok érdeklődőt vonza-
nak. Ez évben két helyszíne is 
volt az eseménynek. A vár mel-
lett a dunaföldvári tájház is 
nyitva állt a látogatók előtt, 
melyet pályázati pénzből kezd-

tek felújítani idén. A munkálatok 
még nem fejeződtek be, folya-
matosan csak jövő évtől lesz lá-
togatható a tájház, amely bemu-
tatja városunk helytörténeti, nép-
rajzi érdekességeit.

A központi helyszín természe-
tesen idén is a vár és az ott talál-
ható kiállítások voltak. A Vármú-
zeum, a fafaragó galéria, az is-
pánház összes kiállítása a késő 
éjszakai órákig ingyenesen láto-
gatható volt.

Idén kiemelt szerepet kapott a 
vár, hiszen 40 évvel ezelőtt újí-
tották fel és nyitották meg a 
nagyközönség előtt. „Negyven 
éve vár a vár” címmel több 

program is kötődött városunk 
legjelentősebb műemlékéhez. A 
gyerekek például elemekből fel-
építhették a vártorony makettjét, 
a börtönpince celláit életszerűvé 
tették, gimnazista diákok közre-
működésével a korabeli fogva-
tartás körülményeit is bemutat-
ták. Ismét sikeres volt a hőspró-
ba akció. Sötétedés után a gye-
rekek gyertyafénynél mehettek 
fel a toronyba, ahol az egyes 
szinteken különböző meglepeté-
sek várták őket. 

A szabadtéri színpadon ez 
évben is előadóművészek léptek 
fel. A tangó est után afrikai dob- 
és táncshow szórakoztatta a kö-
zönséget, egy hazánkban élő 
szenegáli fiú előadásában, 
amely nagy sikert aratott. 
Közben az udvarban jósda is 
megkezdte működését, ki-ki vá-
laszt kaphatott sorsának jövőbe-
li alakulásáról. 

Sötétedés után az öregtorony 
színes megvilágítást kapott egy 
székesfehérvári fénytechnikai 
társulat jóvoltából, a legkitartóbb 
részvevők 23 órakor meggyújt-
hatták a máglyát, mely a Szent 
Iván éji hagyományok elmarad-
hatatlan eseménye. A legbátrab-
bak pedig a hamvadó máglya pa-
razsának átugrására is vállalkoz-
hattak. 

Egyre szélesebb a programválaszték 
a Múzeumok Éjszakáján

VI. töritábor
Július 11-től 15-ig látta vendé-
gül a várudvar a hatodik duna-
földvári történelemtábor részt-
vevőit. Idén rendhagyó módon, 
kézműves produktumokkal vit-
ték közelebb – a főként alsós di-
ákokból álló korosztályhoz – a 
kiválasztott történelmi korokat. 

Sziegl Erika

A honfoglalás korába a Duna-
földvári Hagyományőrző Íjász 
Egyesület segítségével tekinthet-
tek be a gyerekek. Az egyesület 
tagjai sok türelemmel tanították 
a diákoknak az íjlövészet mód-
szerét. A tábor lányai ugyanolyan 
lelkesek voltak, mint a fiúk, – a 
sikerélményhez pedig köszönet 
az évek óta rendelkezésre álló 
helyi egyesületnek.

A korabeli tarsolyok, szíjak el-
készítése megmutatta a gyere-
keknek, hogy a hasznos és szük-
séges dolgok, melyek könnyebbé 
teszik az életet, a régi korokban 
is fontosak voltak.   

Az Anjou-kor „lovagregényé-
be” sisakok, kardok, vértek elké-
szítése röpítette a tábotozókat, – 
ezek olyan jól sikerültek, hogy 
akár egy korabeli film kellékeiül 
is szolgálhatnának. Szabó ►
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II. Antanténusz 
Gyerek
Néptáncfesztivál

Június 12-én másodszor szer-
vezett regionális gyermek nép-
táncfesztivált a Levendula 
Alapfokú Művészeti Iskola és 
az Ördögszekér Néptánc Egye-
sület. A 450 főt megmozgató 
rendezvényre nemcsak a kör-
nyék, hanem távolabbi telepü-
lések csoportjai is eljöttek. 

Sziegl Erika

A délelőtt színpadbejárással, 
próbákkal telt, délután pedig 
kezdetét vette a verseny. Mol-
nárné Miklán Jolán, a művé-
szeti iskola igazgatója elmond-
ta, hogy a zsűri célja nem a 
rangsorolás, hanem a néptáncot 
tanuló, gyakorló gyerekek mo-
tiválása volt. 

Az esőre hajló idő megke-
gyelmezett a programnak, dél-
után teltházas nézőtér és kelle-
mes, napsütéses idő fogadta a 
színpadra lépő csoportokat. 
„Ennél a korosztálynál még 
meghatározó, hogy környékük 
gyakran táncolt motívumait, 
táncait, hangulatát hozzák a 
megfelelő koreográfiával. Így 
egy–két kivételtől eltekintve 
sok mezőségi, dél-alföldi 
táncot láthattunk. Hozzá kell 
tennem, hogy ezeket nagyon jó 
színvonalon, sok érdekes ko-
reográfiai ötlettel valósították 
meg a csoportok művészeti ve-
zetői” – tette hozzá a szakmai 
értékeléshez az igazgató asz-
szony.

A nagyszabású rendezvény-
hez szponzorok (intézmények, 
gazdasági társaságok és ma-
gánszemélyek) járultak hozzá, 
a sikeres lebonyolítás pedig 
nagyban múlott a szülők egész-
napos jól szervezett munkáján.

Ági (Szasza) drámapedagó-
giai foglalkozása egészítette ki a 
kor hangulatát, amely jól oldotta 
a kézműves foglalkozások kö-
töttségét. (Utóbbiban sokat segí-
tettek a diák-munkások: Lép 
Tímea, Hlavács Patrícia és Hla-
vács Patrik.)

A török kor mellett nem me-
hettek el a szervezők, hiszen a 
helyszín maga nyújtotta az au-
tentikát. A népnyelv ma is Tö-
rök-toronynak nevezi a 16. sz. 

elején épült lakótornyot, mely a 
hódoltság idején töltötte be leg-
inkább funkcióját. (Hadászati 
jelentősége csak a Rákóczi sza-
badságharc idején volt.) A 
lányok díszes fátylakat, a fiúk 
muzulmán fejfedőt (fez) készí-
tettek, de rózsavíz és illatos 
krém is készült korabeli recep-
tek alapján. A táborozók a mű-
velődési központban megnéz-
hették a kor ikonikus filmjét, A 
koppányi aga testamentumát, 

ami méltó zárása volt a történel-
mi korszak megismerésének.

Az időjárás kedvezett egy 
strandolásnak is, a (remélhető-
leg) hamarosan látogatható táj-
háznak pedig első látogatói le-
hettek a gyerekek.

A tartalmas, élményeket 
nyújtó, gyakorlati készségeket 
tanító tábor Fafkáné Simon 
Ildikó és Szabó Szabolcsné Betti 
sok előkészületet igénylő mun-
kájával valósult meg.

►

Nyár közepén tartotta évzáró 
ünnepségét városunk bölcsődé-
je. Bálint Erika tagintézmény-ve-
zető szerint a rendezvény több 
célú. Egyrészt elbúcsúztatják az 
ősszel óvodába távozókat, más-
részt meghívót kapnak az újon-
nan érkezők, továbbá a bölcső-
de ez alkalommal köszöni meg 
szponzorai, támogatói egész 
éves segítségét. 

Szabados Sámuel

A rendezvény anyagi hátterét a 
bölcsődét támogató alapítvány, 
valamint egy fővárosi alapítvány 
biztosította. Ennek segítségével 
sok érdekes program várt a gye-
rekekre. A legsikeresebb a buda-
pesti Kezes-lábas Színtársulat 
produkciója volt, mely látványá-
val, lendületével nagy élményt 
jelentett mindenkinek. Volt arc-
festő program, és fellépett egy 
lufibűvész is. 

Jelenleg 26 fős az intézményi 
létszám. Ebből 19 kisgyermek 
ősszel már az óvodában kezdi a 
nevelési évet. A technikai és sze-
mélyi feltételek az intézményve-
zető szerint biztosítottak, csopor-
tonként két gondozónő foglalko-
zik a gyerekekkel. A foglalkozá-
sok tartalma főleg játék, melyet 
vagy a gyerekek, vagy a gondo-
zónők kezdeményeznek. Tartal-
muk sokféle, például ügyességi, 
logikai vagy szituációs játékok. 

Évente ősszel és tavasszal tar-
tanak nyílt napot, melyre várják 

a szülőket és a gyerekeket is. A 
jelentkezés az év során folyama-
tos, nyáron döntenek a felvétel-
ről. Elsőséget élveznek a duna-
földvári lakhelyű és munkahely-
lyel rendelkező családok. 

Az intézményvezető az ünnep-
ségen köszönetet mondott a tá-
mogatóknak. Az alapítványuk-
hoz évente jelentős összeg érke-
zik főleg szülők, vállalkozók ré-
széről, ami nagy segítséget jelent 
ahhoz, hogy az intézmény szak-
szerűen és színvonalasan lássa el 
feladatait.

Bölcsődei évzáró

Gyerekek számára szervezett 
három napos tábort az evangé-
likus hitközösség. 

Szabados Sámuel

A korábbi években családi nap 
keretei között szervezett közös 
programokat a szülőkkel és a 
gyerekekkel Molnár Iván lel-
kész, de idén három napos sátor-
táborra vállalkoztak.  A parókia 
udvara erre lehetőséget is bizto-
sított. 

A szervezők tíz főben gondol-
kodtak, végül 14 fiatal vett részt 
a programban. Sok színes ese-
mény várt a gyerekekre, kézmű-
ves foglalkozás, társasjáték, ve-
télkedők, csillagászati előadás, 
íjász bemutató, tábortűz töltötte 
ki a három napot. 

Az anyagi hátteret a gyermek 
és ifjúsági osztály, valamint a 
szülők biztosították. Utóbbiak 
szerepvállalása nélkül a tábor 
nem lett volna sikeres. Felügye-

letet vállaltak, ételt, gyümölcsö-
ket, süteményeket hoztak az ifjú 
táborozóknak. A résztvevők 
többsége helyi lakos volt, de 
akadt néhány gyermek, aki nem 
Dunaföldváron él, ám szülei által 
kötődik a közösséghez. 

A három nap során a gyerekek 
mellett a szülők is közelebbről 
megismerkedhettek egymással, 
amire az év közbeni voltak egy-
napos kirándulások nem mindig 
adtak módot.  

A jó hangulat eredményeként a 
tábor végén szóba került a jövő 
évi folytatás lehetősége is. 

Evangélikus nyári tábor
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Az idei tanév búcsúztatását a 
dunaföldvári evangélikus közös-
ség kezdte meg 2016. június 17-
én egy családi evangélikus nyári 
sátortáborral. A táborba a gyü-
lekezet apraját és családtagjait 
várta a rendezőség; az ott tör-
téntekről az egyik – neve elhall-
gatását kérő – résztevő naplójá-
nak bejegyzéseiből számolha-
tok be.

Magyari Ákos

2016.06.16. – Az első nap és 
első éjjel

Én vagyok az első táborozó. 
Apa, Iván bácsi, Márti néni sü-
rög-forog, készülődnek. Margit 
néni meghozta a kellékeket a 
foglalkozásokhoz. Megkérdez-
tem tőle, hogy mi lötyög abban a 
műanyag hordóban; ő csak 
annyit mondott, hogy papír. És 
lötyög? Hm.

Várjuk a cserkészeket, akik a 
sátrakat hozzák és állítják nekünk 
hátul a templomkertben. Segíteni 
fogok nekik.

Egy sátor már áll. Márk és 
apukája tegnap felállították – a 
legjobb helyre! Nagyon izgulok. 
Sok barátomat és leendő baráto-
mat várom. Addig Apával foci-
zunk a templomkertben, én 
vagyok a kapus.

Késő délután van. Végre min-
denki megérkezett, sokan va-
gyunk. A lányok a vacsora előké-
szítésénél segítenek – szalonnát 
fogunk sütni –, a fiúk száraz fát 
gyűjtenek a tábortűzhöz.

Lobog a tűz. A tűz körül az 
összes gyerek és szüleik ülnek. 
Mögöttük félkörben a sátrak, 
köztük fáklyák égnek. Gyönyörű 
füves terület a templommal, tá-
volban a Duna. Nagyon jó a han-
gulat. Kovács Judit (Judó) gitá-
rozik, és vidám dalokat éneke-
lünk. Még nem süthetem a sza-

lonnát, mert Apa azt mondta, 
hogy parázs felett kell. Meddig 
kell még várni?!

Végre parázs! Gyerünk sza-
lonnát sütni! Máté már a máso-
dik szalonnáját ejti a hamuba. 
Hihi. Végre megsült a szalonna, 
mehetünk játszani.

Ági néni tök jó gyerekjátéko-
kat talált ki. Az „Adj király kato-
nát” tetszett a legjobban. Sokat 
kacagtunk.

Jól elfáradtunk. Este 11 óra 
van. Mindenki a sátrában van és 
tök nagy bogarak repkednek, 
amiket denevérek kapkodnak el 
a levegőben.

Csend van. Sokan már alsza-
nak. A szomszéd sátorból szipo-
gást hallunk. Valaki azt mondja, 
hogy „félek”. Ricsi volt az. 
Kicsit új neki a sátorozás – ahogy 
nekem is . Apával áthívtuk 
hozzánk, és már aludtunk is.

2016.06.17. – Második nap, 
ami a legjobb lesz.

A reggeli napsugarak melegí-
tették a sátrat. Mindenki ébren 
van. Márti néniék már a kakaót 
főzik bográcsban. Reggeli előtt 
– szokás szerint – Iván bácsival 
asztali áldást mondtunk.

Elkezdődtek a programok. Aki 
akar, papírt merít – rájöttem, 
hogyan lesz a lötyögős trutyiból 
papír –, rongyszőnyeget sző, kar-
kötőt fon Margit nénivel. Színes 
krétával aszfaltrajzokat készíte-
nek a kisebbek. Sportolni is 
lehet. Sokan fociznak, artengó 
teniszeznek vagy gólyalábaznak. 

A lányok Márti nénivel csipetkét 
készítenek a holnapi családi napi 
gulyáshoz. Hát nem unatkozunk 
ebédig!

Az ebéd bableves palacsintá-
val. Márk kétszer is kért!

Délutánra kicsit beborult. 
Kicsit félünk, hogy esni is fog. 
Zseli bácsi szuper teleszkópjával 
sajnos nem tudjuk megnézni a 
holdat, pedig nagyon kíváncsi 

lettem volna rá! Zseli bácsi előa-
dása inkább apáékat érdekli, bár 
láttam, hogy ő is majdnem el-
aludt rajta. Hi-hi.

Én inkább az íjászokkal 
vagyok. Hoztak egy klassz cél-
táblát és sok-sok nyílvesszőt. 
Annyit lőhetünk, amennyit csak 
akarunk!

Vacsorára nagyon finom tár-
csás hús készül, utána Bakay 
Péter bácsi tart esti zenés áhítatot 
a templomban.

Megérkeztek az unokatesóim 
is estére. Ma nem gyújtunk tá-
bortüzet, mert nagyon szeles az 
idő.

2016.06.18. – Harmadik nap, 
a családi nap, ma jön a bohóc!

Vidáman ébredtem. Szépen süt 
a nap. Reggeli után, amíg a 
lányok a tesómmal, Virággal hor-

Evangélikus családi nyári tábor
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gászós játékot készítenek, vagy 
Ági nénivel papírt hajtogatnak, 
én inkább focizok a fiúkkal.

Margit néniék gyúrják a kürtős 
kalács tésztáját, apa csinálta a 
kalácssütőt. Rengeteg kalácsot 
sütöttünk. Két igazi szakács főzi 
a gulyáslevest. Úgy aprítják az 
éles késsel a hagymát, mint a 
villám.

Ebéd után jött a bohóc! Tá-
nyért pörgetett pálcákon, amit én 
is kipróbáltam. Anyáéknak 
Hamar Dani bácsi tartott előa-
dást a templomban.

Este Gábor bácsi és apa össze-
rakta a kivetítőt, és aki akart 
szurkolhatott a magyar focicsa-
patnak. Ria-ria, Hungária!

Este végre gyújtottunk tábor-
tüzet. Ilyen szépen még sosem 
égett. Iván bácsi kiosztotta az 
emléklapokat és megint süthet-

tünk szalonnát. Nagyon sokat ne-
vettünk, észre sem vettük, hogy 
besötétedett. Egyszer csak meg-
jelent egy ember a sötétben két 
égő fáklyával a kezében. Megis-
mertem! Ő volt délután a bohóc 
is. Alig hittem el! Tüzet fújt és 
tüzet nyelt! Sosem láttam még 
ilyet!

2016.06.19. – Negyedik nap, 
táborbontás.

Boldogan ébredtem. Megreg-
geliztünk és segítettem apának 
összepakolni a sátorban. Ez nem 
volt jó érzés, mert tudtam, hogy 
vége a tábornak.

Tíz órára jönnek anyáék is, és 
közös táborzáró istentiszteleten 
veszünk részt.

Mire kijöttünk a templomból 
az idő rosszabb lett. A cserkészek 
hamar jöttek is sátort bontani, 
mert gyorsan közeledett az eső! 
Olyan gyorsan történt minden.

Egy biztos! Jövőre újra itt 
leszek, mert nagyon jól éreztem 
magam!

Nyitva tartás:
Hétköznap: 800–1230; 1400–1700 Szombaton: 800–1200

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

A bolha és kullancs invázió idején
védje kedvenceit!
Üzletünkben élősködők elleni szerek, nyakörvek széles választékban kaphatók.

Dolly dog és Alpha dog 10 kg-os kutyatáp
1.750 Ft/ zsák. 

AKCIÓ! Purina Dog Chow kutyaeledel 
640 Ft/kg (zsákos ár)
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12 órától 17 óráig 
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2016.08.19. Dr. Englert Rolland
2016.08.26. Dr. Palkó Ágnes
2016.09.02. Dr. Móricz Zoltán
2016.09.09. Dr. Hallai Róbert
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Köszönetnyilvánítás
Bálint Erika 
tagintézmény-vezető

A D-B-M Mikrotérségi 
Bölcsőde köszönetét fejezi ki a 
református gyülekezet számára a 
bölcsőde részére juttatott hasz-
nált ruhák adományozásáért. 

A ruhákat felajánlottuk a tele-
pülésen élő, rászoruló bölcsődés 
korú gyermekek számára is. 

Családi Nap
Pályázati és szponzori pénzből 
valósult meg a Támogató Szol-
gálat családi napja, melyet júli-
us 5-én rendeztek meg a szerve-
zők a várudvaron. 

Sziegl Erika

Lipták Tamás, a szolgálat ve-
zetője elmondta lapunknak, hogy 
a jól sikerült rendezvény arra 
ösztönzi őt és munkatársait, hogy 
a program hagyományként foly-

tatódjon. A (főként) kisgyerekes 
családok színes programkínála-
tot találtak a helyszínen, ugráló-
vár, arcfestés, táncház, kézműves 
foglalkozások várták a gyereke-
ket. Amíg a kicsik a lelkes akti-
visták óvó, támogató segítségé-
vel szórakozhattak, szüleik, is-
merőseik gyereknevelés témában 
hallgathattak előadást az ispán-
házban.

A mozgalmas délutánt a világ-
hírű Muzsikás együttes koncertje 
zárta.
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A török kiverése után Dunaföld-
vár az ország többi településé-
hez hasonlóan szinte néptelen 
volt. Kevesen élték túl a harco-
kat, közülük nagyon sokan az 
azt követő járványokban veszí-
tették életüket. „Budától Eszé-
kig nem volt egyetlen ház sem 
látható” írta 1717-ben Savoyai 
Jenő herceg.
Ahhoz, hogy a földek meg legye-
nek művelve, dolgozzanak iparo-
sok, meginduljon az élet, betele-
pítésre volt szükség. Mednyánsz-
ky László esztergomi kanonok, 
földvári apát kezdte megszervez-
ni a város életét. Könnyítette a 
lakosok adóterheit, földjeiket 
szabadon adhatták-vehették, 
szabadon költözhettek… 

Kiss Éva

Ezek a szerződések előnyöket 
biztosítottak a betelepülőknek is.  
1720-tól érkeztek iparosok az or-
szágba, Földvárra 1785-ben jöttek 
az első német telepesek, mintegy 
százötven család. Rácok, görögök, 
zsidó kereskedők, csehek, szlová-
kok is megtelepedtek a városban. A 
Lindinger család is ekkor költözik 
Földvárra. Az első írásos emlék 
1752-ből származik, nevük az 
1793–94-es adóösszeírásban már 
szerepel. Nem csak szíjgyártók 
voltak, György és László maguk 
készítettek ki bőröket is, megter-
vezték és elkészítették a munkákat. 

A bőripar és szíjgyártás virág-
kora az 1800-as évek közepén 
kezdődött Tolna megyében. 
Ekkor alapította Lindinger András 
a cégét a Mészáros utca 20. szám 
alatt, ahol hat szakmunkással dol-
gozott, az 1910-es évekre pedig 
már tíz dolgozóval. Részt vett 
1888-ban a pécsi általános-, mű-, 
ipar-, termény és állatkiállításon, 
ahol mesterségbeli tudását, mun-
káit aranyéremmel díjazták. Az 
1896-os Ezredéves Országos Ki-
állításon lószerszámokkal és ku-
lacsokkal szerepelt, melyekért ok-
levelet kapott. A legnagyobb 
sikert az 1897-es Brüsszeli Világ-
kiállításon érte el, színvonalas 
munkáit bronzéremmel ismerték 
el. A magyar pavilonban 476 kiál-
lító munkája volt látható. 

Az I. világháború idején tizen-
hét munkással dolgozott, ekkor 
hadifelszereléseket is készítettek, 
például pisztolytáskákat.  A céget 
hadikötvényekkel fizették ki, ami 
azonban a háború után semmit 
sem ért. A család igazi lokálpatri-
óta volt, László, az ország egyik 
első takarékszövetkezetének tagja 
támogatta a városháza építését. 
1927-ben meghalt, az üzletet fia, 
György vitte tovább. A vasúti 
pálya építése miatt a 30-as évek-
ben kisajátították házát, kapott 
érte húsz hold földet. 

A Mészáros utca 7. szám alatt 
újraindult a munka, a család ma is 

itt él. A II. világháború végén a ház 
egy részében orosz parancsnokság 
foglalt helyet, a telken álló lakóhá-
zat bombatalálat érte. 1948 után 
kuláknak, osztályidegennek nyil-
vánították a Lindinger családot. Be 
kellett lépniük a tsz-be. Az ide 
szállított munkákat nem fizették 
ki, s mivel idővel egyre kevesebb 
lóval dolgoztak az emberek, gyé-
rültek a megrendelések, a háború 
előtti külföldi megrendelések 
pedig teljesen elmaradtak. A mes-
terséget fiaik már nem folytatták. 

Köszönöm Kőházi- Kis Mar-
gitnak, hogy segítségemre volt 
írás elkészítésében.

A Lindinger szíjgyártó dinasztia

Arcok és harcok
Simon István

Mindenkinek megvan a maga 
arca és a maga harca. Miközben 
harcolunk, az arcunk hűséges ha-
ditudósítóként híven tükrözi a 
hadi helyzetet, a győzelmeket és 
vereségeket.

Többnyire a jó és rossz küz-
delméről van szó, melyet ma-
gunkkal, egymással és a világgal 
vívunk naponta. Kérdés, hogy 
milyen fegyverekkel harcolunk a 
sötét oldalon lévő gonosz ellen. 
Kézenfekvő lenne alaposan fel-
fegyverkezni és a gonosznak 

még nagyobb gonoszsággal vála-
szolni. A mózesi szemet szemért, 
fogat fogért elve ennek megaka-
dályozására szolgál. Különben 
is, aki fegyvert fog, fegyver által 
vész el, figyelmeztet Jézus, Pál 
apostol pedig arra biztat, hogy 
jóval győzzük le a gonoszt.

Az Ádám almái című dán fil-
malkotás ugyancsak erre tesz kí-
sérletet. Iván, a falusi lelkész, 
börtönből szabaduló emberek re-
habilitációjával, lelki gondozá-
sával foglalkozik. Egy nap meg-
jelenik Ádám, a börtönviselt ne-
onáci, akinek arcán kétkedés, 
megvetés és gonoszság tükröző-
dik. Ezzel szemben a lelkész 

arca a találkozás pillanatában 
nyílt, barátságos és bizakodó. 
Kettejük viaskodása a jó és a 
rossz párharca, a jóság és a go-
noszság küzdelme lesz. Iván 
eszelősen hisz a jóban, nem haj-
landó tudomásul venni semmi 
rosszat, még a saját tragikus 
sorsát, az őt ért csapásokat sem. 
Meggyőződéssel vallja, hogy 
Isten vele van az ördöggel való 
kemény küzdelemben. Ádám vi-
szont azt állítja, hogy Isten 
gonosz, aki gyűlöli őt, ezért 
sújtja annyi bajjal. Vitájuk 
később tettlegességgé fajul, a 
férfi tehetetlen dühében több-
ször is megveri a papot, aki a 

másik arcát is odatartva nem 
tágít az Isten jóságába vetett hi-
tétől. Végül mégis megadja 
magát, amikor Ádám szavai 
nyomán szembesül az igazság-
gal: „Az Isten gyűlöl téged, ezért 
ért annyi baj, ezért nyomorék a 
gyereked, ezért lett öngyilkos a 
feleséged, ezért van agydagana-
tod.” Innentől kezdve Iván fel-
adja, nem érdekli többé semmi, a 
rábízottak sem, készül a halálra. 
Úgy tűnik, hogy mégiscsak 
gonosz az Isten, gyűlöli őt, tehát 
Ádámnak van igaza. Azonban 
„deus ex machina” váratlanul 
történik még valami, a halálosan 
beteg lelkész dulakodásba 

2016. június 11-én hosz-
szú, súlyos betegség után 
elhunyt Rabóczki Nándor. 
Élt 72 évet.

Családja, rokonsága, tisz-
telői június 18-án kísérték 
utolsó útjára, a Fehérvári 
utcai temetőben helyezték 
örök nyugalomba.

Nyugodjon békében!

2016. július 7-én 91 éves 
korában elhunyt Faragó An-
talné, Juci néni, az Általá-
nos Iskola nyugalmazott 
igazgatóhelyettese.

Július 11-én a református 
templomban tartott búcsúz-
tatón emlékeztek meg róla, 
vettek végső búcsút tőle 
családtagjai, volt kollégái, 
tanítványai.

Emlékét megőrizzük!

►
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keveredik, fejbe lövik, de 
halál helyett életre ítéltetik. 
Ugyanis csak a fejében lévő da-
ganatot ölték meg, amikor rálőt-
tek, s így néhány nap múlva már 
a kórház kertjében üldögélve 
joghurtot ehet. Ádám megdöb-
benve tapasztalja, hogy mégis-
csak a lelkésznek volt igaza, az 
Isten mégsem gyűlöli őt. 

A bibliai Jób története is erről 
győzi meg, hiszen végül a sokat 
szenvedő Jób is átéli, hogy szereti 
őt az Isten, és jóban-rosszban vele 
van, és mindhalálig, sőt még 
azután is vele marad. Miként a 
hegyi beszédben Jézus tanította, 
Iván a másik arcát is odatartotta, 
amikor elviselte Ádámnak, a neo-
nácinak a durva bántalmazását. A 

férfi arca a történtek után megvál-
tozott, a durvaság és a gonoszság 
helyébe csodálkozás és zavartság 
lépett. Végül sütött egy tenyérnyi 
almás lepényt, melyet a „feltá-
madt” Ivánnal közösen fogyasztott 
el, mintegy szövetséget kötve vele 
és az általa képviselt Jósággal. 

A jó és a rossz harca az arcun-
kon is tükröződik. Aki elszántan 

hisz a Jóságban, annak arcán 
előbb-utóbb megjelennek a derű, a 
bizalom és a reménység „ráncai”. 
Végül mi sem tehetünk mást az 
élet érdekében, hiszünk a Jóságban 
és a Legfőbb Jóban (Summum 
Bonum), és jóval győzzük le a go-
noszt, olykor a másik arcunkat is 
odatartva, hogy harcunkat békévé 
oldja a szeretet. 

Tolnai tájakon
Május 21-én Sárszentlőrincen 
és környékén járt kis gyülekeze-
tünk.  Afféle irodalmi túrán vet-
tünk részt, Petőfi Sándor, Illyés 
Gyula, Lázár Ervin, Csók István 
nyomában.

Forster Márta

A sárszentlőrinci evangélikus 
gyülekezet, élén Karl Jánosné 
Csepregi Erzsébet lelkészasz-
szonnyal, mint már annyiszor, 
most is szertettel fogadott ben-
nünket. 

Ahogy közeledtünk a falu felé, 
már messziről fehérlett a fák fölé 
magasodó torony. A több mint 
250 nehéz történelmi évet megélt 
templom. „Hófehér ruhában, szi-
káran, a lutheri egyszerűség és 
tisztesség szobraként.” – írja a 
2010-ben kiadott könyv előhang-
jában Nagy Zoltán. És valóban, 
amint beléptünk a templomba, 
áthatott bennünket a történelem 
szelleme. A templombelső leg-
meghatározóbb eleme a bejárat 
tengelyében látható szószékoltár, 
a falak fehérek, arannyal díszít-
ve. Lelkészasszony által megis-
mertük a türelmi rendelet előtt 
épült templom történetét és az itt 
élők erős hitét, mely fenntartotta 
és éltette a gyülekezetet. Ezt iga-
zolja az országosan ismert sár-
szentlőrinci evangélikus iskola 
is. Meghatódva néztük a diákok 
padját az oltár mögött, melyeket 
bicskákkal véstek tele, és őrzi 

többek közt a P.S. monogramot 
is.

Az evangélikus algimnáziu-
mot már lakóházzá alakították, 
ma népi műemlék. Ide még az 
alföldről is érkeztek kisdiákok. 
Köztük a kis Petrovics (Petőfi) 
Sándor is. A költő itt kötött életre 
szóló barátságot iskolatársával, 
Sass Istvánnal, aki később Tolna 
megye főorvosa lett, s elfogulat-
lan visszaemlékezéseket hagyott 
ránk Petőfi életének erről az idő-
szakáról. A költő az itt töltött két 
évben rakta le latintudásának 
alapjait, de kitűnt szép írásával 
és rajzolói képességével is.

Bakay Péter vezetésével Illyés 
Gyula nyomába eredtünk. Elza-
rándokoltunk Felsőrácegres 
pusztára, ahol 1902. november 
2-án született. Itt kezdte meg 
elemi iskoláit, az épület jelenleg 
iskolamúzeum. Szülőháza helyét 
kopjafa jelöli. Egykori házuk és 
a tanyasi iskola közötti úton áll 
egy vén szederfa, melyre gyak-
ran felkapaszkodott. Gyermek-
korának e meghatározó élményé-
ből született több műve, például 
a „Puszták népe” című írása is.

A közeli Borjádra is átautóz-
tunk. Nagy élmény volt az egy-
kori sörétgyártó üzem, melyet 
Pichler Gusztáv alapított még az 
1930-as években. A vállalkozó 
szellemű alapító több kísérlete-
zés után fejlesztette ki azt a mód-
szert, amivel 55 méter magasból 
öntötték a forró ólmot egy kútba, 
ahol egy szita fogta föl az apró 

golyócskákat. Ez a kisüzem je-
lentős mennyiségű sörétet ter-
melt, így a háború után államosí-
tották. Napjainkban már csak a 
turisták látogatják, hála egy helyi 
vállalkozónak.

Borjádon fogyasztottuk el ebé-
dünket, mégpedig olyan neveze-
tes helyen, ahol Petőfi is megfor-
dult: a Borjádi méhesben. A 
Sass-család egykori kúriájának 
kertjében áll egy nádfedeles há-
zacska, melynek hosszanti nyi-
tott oldalán, több polcon sora-
koznak a méhkasok. Petőfi 
Sándor 1845-ben két hetet ven-
dégeskedett Sasséknál Borjádon 
– itt született „A négyökrös 
szekér” című verse. Ennek a bor-
jádi tartózkodásának állítottak 
emléket.

Irodalmi túránkat délután a 
sárszentlőrinci Petőfi Emlékház-
ban folytattuk. 1831–32- ben itt, 
a falu jegyzőjénél lakott a kis 
Petrovics Sándor, mint kosztos 
diák, s az első szerelem is itt érte, 
a jegyző lánya, Hittig Amália 
személyében. 

A szomszéd ház Lázár Ervin 
szülőháza. A szépen helyreállí-

tott épület a nagy meseíró emlé-
keivel ismertette meg a betérőt, 
megújult múzeumpedagógiai 
foglalkoztató térrel. Az interak-
tív, játékos elemekben bővelkedő 
tárlat főleg a gyermekek, de 
minden korosztály számára tar-
togatott érdekességeket.

Utunkat hazafelé Cece irányá-
ba vettük. Megálltunk Csók 
István Emlékháznál. A 20. század 
egyik legjelentősebb festőjének 
felújított családi kúriájában meg-
néztük azt a kiállítást, mely a 
művész életének fontosabb állo-
másait eleveníti fel. Számunkra 
azért is volt megható ez a „talál-
kozás”, mert templomunk oltár-
képét a háborús sérülés után 
Csók István restauráltra. Akkor 
egy hónapig az evangélikus pa-
rókián tartózkodott Züzükével, a 
lányával.

Kirándulásunk kora este ért 
véget, sok élménnyel lettünk 
gazdagabbak. Szűkebb hazánk-
ban, Tolna megyében még sok 
látnivaló lenne. A környéket 
járva még sok híresség emlékeire 
bukkanhatunk. Folytatjuk szép 
vidékünk felfedezését.

►
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A kenyér a mai napig a legalap-
vetőbb élelmiszerünk, annak el-
lenére, hogy az egészséges táp-
lálkozás, diéta, életmódváltás, 
egyéb okokból az emberek haj-
lamosak arra, hogy mennyisé-
gét korlátozzák vagy egyenesen 
száműzzék étrendjükből. Pedig 
manapság a kenyerek, péksüte-
mények választéka elképesztő, 
új alapanyagok – vagy inkább 
újra előkerült régi alapanyagok 
–, a világ más tájairól származó 
gabonafélék és magvak színesí-
tik az alapanyag-választékot, ez-
zel is alternatívát kínálva azok-
nak, akik étrendjükbe egészsé-
gesen akarják beilleszteni a ke-
nyérféléket.

Baksay Erika

A Princz család hosszú évek óta 
sikeresen működteti Paksi utcai 
Házi Sütödéjét egy szakemberek-
ből álló, elhivatott csapattal. A 
sütöde üzleti vállalkozás lévén a 
család megélhetésének elsődleges 
forrása, de aki Princzné Posztobá-
nyi Klárit ismeri, tudja, hogy neki 
messze nem csak üzleti kérdés. 
Szenvedéllyel, majdhogynem kül-
detésvággyal dolgozik azon, hogy 
termékeik nemcsak finomak, de 
egészségesek és korszerűek is le-
gyenek. Ezzel az elkötelezettség-
gel lányát is megfertőzte, Györgyi 
férjével együtt az üzlet „része”. 

– Nekünk nemcsak üzletpoliti-
kánk, hanem hitvallásunk is, 
hogy mindenki asztalára egész-
séges és finom kenyerek, péksü-
temények kerüljenek – mondja 
Klári –, ennek érdekében a leg-
jobb minőségű és tiszta eredetű 
alapanyagokat kutatjuk fel. 
Emellett arra is törekszünk, hogy 
a forrásainkat – és itt nemcsak a 
lisztfélékre, hanem egyéb alko-
tóelemekre is gondolok-, a köz-
vetlen környezetünkből vásárol-
juk meg. Vagyis a lisztek a helyi 
malomból, a vaj, a tejtermékek 
helyi vagy környékbeli terme-
lőktől származnak. Ezzel egy-
részt erősíteni akarjuk a „helyi” 
jelleget, másrészt támogatjuk a 
dunaföldvári és környékbeli ter-
melőket, vállalkozókat. 

– Egyébként is úgy gondoljuk, 
hogy az embereknek elsősorban 
a környezetükben fellelhető élel-
miszerforrásokra kell támasz-
kodniuk, ha van választás, 
inkább a helyi húst, zöldséget, 
gyümölcsöt, tejterméket válasz-
tani, és mindent az idényében fo-
gyasztani. Természetesen most 
már bármely évszakban hozzá-
férhető bármely élelmiszeripari 
vagy mezőgazdasági termék, de 
véleményünk szerint dinnyét 
nyáron kell enni, almát télen, és 
minél kevesebb feldolgozott, 
raktárokban érlelt, világ végéről 
ideszállított terméket.

– De maradjunk a kenyerek-
nél, péksüteményeknél, mert az 
a mi világunk. Amivel mi dolgo-
zunk, az a mostanában fétisként 
kezelt szénhidrát. Nemrégiben 
még egy az egyben üldözték, 
manapság szerencsére erősen 
árnyaltabb lett a kép, és kide-
rült, nem, hogy száműzni nem 
kell, de kihagyhatatlan a táplál-
kozásunkból. A szénhidrátok 
biztosítják a szervezet működé-
séhez szükséges megfelelő ener-
giát, és szénhidrát szükséges 
gyakorlatilag minden fizikai te-
vékenységünkhöz. Ha  szénhid-
rátban gazdag tápanyagokat fo-
gyasztunk, akkor mindig kon-
centráljunk a gyümölcsökre, 
zöldségekre, hüvelyesekre és a 
teljes kiőrlésű gabonafélékre. 
Ezek nagy vitamin- és ás-
ványisó-tartalommal rendelkez-
nek és magas rosttartalmúak, 
mint például az egész magvas és 
a teljes kiőrlésű lisztből készült 
kenyerek, szemben a finomított, 
feldolgozott élelmiszerekkel 
(például üdítőitalok, édességek 

és cukor), amelyekben minimá-
lis mennyiségű egészségvédő 
vitamin és ásványi anyag talál-
ható. Ráadásul, ha sok éven át 
nagy mennyiségű szénhidráto-
kat tartalmazó, finomított élel-
miszereket fogyasztunk, akkor 
ez számos betegség kialakulásá-
hoz vezethet. 

– Fontos megemlíteni a rostot, 
mint a szénhidrátok egyik rend-
kívül fontos formáját. A rost jel-
lemző tulajdonsága, hogy ellen-
áll a szervezet emésztőenzimjei-
nek, és ennek eredményeként vi-
szonylag csak kis mennyiség 
emésztődik meg és szívódik fel a 
gyomorban és a belekben. Bár 
nem emésztődik meg, számos 
kedvező hatása van. A rost víz-
megtartó tulajdonságú, így meg-
akadályozza a székrekedés és 
aranyér kialakulását. A magas 
rosttartalmú étrend csökkenti a 
vastagbélrák kialakulásának esé-
lyét is. Ezen túlmenően, a rostok 
megkötnek olyan anyagokat, 
amelyek túlzott koleszterinter-
meléshez vezetnek, vagyis a 
magas rosttartalmú étrend való-
ban segít csökkenteni a vér ko-
leszterinszintjét, és ezáltal csök-
kenti a szívbetegségek kockáza-
tát is. A szakértők azt javasolják, 
hogy alapállapotban a teljes napi 
kalória bevitelünk mintegy 60 
százaléka származzon szénhidrá-
tokból, és a rostokból napi lega-
lább 25 grammot vigyünk be a 
szervezetbe. 

– És akkor még meg kell emlí-
tenünk a glikémiás indexet (GI), 
ami lényegében a táplálékok fel-
szívódását, és vércukorszintre 
gyakorolt hatását jelzi. A lisztek 
szempontjából ez azért fontos, 

mert a finomított lisztekből ké-
szült kenyerek GI-je magasabb a 
teljes kiőrlésű, vagy magvas ke-
nyerekéhez képest. 

– Emellett ott vannak azok, 
akik valamilyen felszívódási be-
tegségben szenvednek, mint pl. a 
gluténérzékenység. Számukra 
sokféle alternatíva létezik, amiről 
az újsághoz mellékelt szórólapon 
tájékozódhatnak. Saját terméke-
inkkel, a boltunkban megvásá-
rolható késztermékekkel és kü-
lönböző alapanyagokkal szá-
mukra is kínálunk lehetőségeket.

– Sokan még mindig úgy tart-
ják, hogy az egészséges, korsze-
rű táplálkozással elveszítenek 
valamit az ízekből, mert az nem 
„finom”. Ez messze nem így 
van. Mi jó minőségű alapanya-
gokból, adalékok nélkül, a ha-
gyományos eljárásokra támasz-
kodva kimondottan ízletes, jól 
kezelhető és jól elálló kenyere-
ket készítünk. Nem a könnyeb-
bik utat választottuk, nem 
sütünk kész keverékekből, be-
vállaljuk, hogy az éppen hasz-
nált lisztféléből, aktuális alap-
anyagból más lesz ma a kenye-
rünk, mint mondjuk a jövő 
héten. Más, de nem rosszabb. 

– Együnk tehát kenyeret, de 
mértékkel. Inkább jobb minő-
ségűt, inkább teljes kiőrlésűt, 
inkább hagyományos eljárással 
készültet. És az sem mindegy, 
mit teszünk a kenyérre. A gyere-
kek tízórais dobozában a tá-
panyagaiban értékesebb kenyér 
mellett legyen zöldség, gyü-
mölcs, vaj, sajt, de akár kolbász 
is. Ne édesség, üdítőital, finomí-
tott és adalékokkal bőven meg-
tűzdelt, ártalmas termék. 

– Nekünk ez fontos. És, mint-
hogy egyre több a rossz táplál-
kozásból adódó betegség, üzleti 
tevékenységünk mellett egész-
ségnevelő szándékkal is fellé-
pünk. Ennek érdekében a követ-
kező lapszámokban szeretnénk 
még beszélni a mennyiség-mi-
nőség kérdéséről, rostokról és 
adalékokról, a különböző érzé-
kenységekről és a helyettesítés 
módjairól.

A kenyér helye táplálkozásunkban
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Januárban ünnepi közgyűlésen, 
márciusban a „Dunaföldvárért” 
emlékérem átvételekor, július-
ban pedig családi napon ünne-
pelte fennállása 70 éves jubileu-
mát a Dunaföldvári Sporthor-
gász Egyesület.

Balogh Emese

1946-ban, amikor a solti 
Kis-Duna vízkezelési jogát meg-
kapta, alakult meg a Dunaföldvá-
ri Sporthorgász Egyesület. Az 
alapító tagok közül ma már senki 
sem él, a legrégebbi tagsági iga-
zolvánnyal Weiszgáber János 
rendelkezik, aki 65 éve, 1951 óta 
tagja a civil szervezetnek.

Az egyesület az évtizedek alatt 
sokat tett az alapszabályban 
megfogalmazott célokért. Képvi-
selte a horgászok érdekeit, ked-
vező horgászati lehetőségeket 
biztosított a tagok számára, fej-

lesztette és népszerűsítette a hor-
gászsportot. 

Az 1950-es években megépült 
a horgásztanya, az 1970-es évek-
ben mólók készültek, s az évek 
során a korszerű halgazdálkodás-
sal folyamatosan biztosították a 
megfelelő halmennyiséget, illet-
ve a halállomány védelmét. 

A tagok kiemelt figyelmet for-
dítanak a környezetre. Az opti-
mális vízmagasság érdekében a 
dunaegyházi tsz-szel közösen 
megerősítették az alsó kifolyó 
gátjait – így pótolják a locsolásra 
felhasznált vízmennyiséget, biz-
tosítják a természetes környezet 
megtartását. Társadalmi munká-
ban gondozzák a horgásztanyát: 
megújult épület, padok, asztalok, 
horgászhelyek, szemetesek szol-
gálják az idelátogatókat, a hor-
gászversenyek résztvevőit, s ma-
gukat a tagokat is, akiknek 

70 éves a Dunaföldvári 
Sporthorgász Egyesület

►
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Bringára fel!
Már hatodszor. Holler Ferenc 
kezdeményezése – ha lehet 
így mondani – beért. Tavaly 
kis jubileumról beszélget-
tünk, és ha lesz ezen a telepü-
lésen a jövőben is népszerű 
tömegsport rendezvény, an-
nak egyike biztosan a Duna-
földvár-Bölcske bringatúra. 

Sziegl Erika

A rendezvény forgatóköny-
ve hasonló volt az előző éve-
kéhez: reggeli gyülekező és 
bemelegítés, start Bölcskére 
rendőri felvezetéssel, vissza-
út, póló- és ajándéksorsolás, 
értékes kerékpárok sorsolása. 

Ferivel már tavaly is be-
széltük, hogy a rendezvény-
helyszínt kezdi kinőni a brin-
gatúra (az akrobatikus bringa-
bemutatók ezért maradnak el) 
– ő a hangulata, infrastruktú-
rája miatt mégis ragaszkodik 
a várudvarhoz. Idén közel 
350-en tekertek, egyre több 
az óvodás, kisiskoláskorú 
gyerek, ami a biztonságot je-
lentő rendőri jelenlétnek is 
köszönhető.

A szervezők köszönik a 
polgármesteri hivatal és a du-
naföldvári vállalkozók anyagi 
segítségét, valamint azoknak 
a magánszemélyeknek a 
munkáját, akik sikeressé 
tették a lebonyolítást.

A bringatúra fő szervezői: 
Viczai Szilvia és Holler 
Ferenc.

Az értékes kerékpárokat 
Viczai Szilvia ajánlotta fel a 
sorsolás nyerteseinek.

Rendőrségi 
hirek
KÖZLEKEDÉS:

Az utóbbi hónapokban egyre 
nagyobb a forgalom városunk-
ban, nőtt az átutazók száma, na-
gyobb a forgalom az elkerülő 
utak mentén is. A rendőrség rend-
szeresen ellenőrzéseket tart, 
igyekszik kiszűrni a szabálytalan-
kodókat. Kérjük, vezessenek óva-
tosan, tartsák be a szabályokat! 
Aki hosszabb úton van, időnként 
pihenjen, mert balesetet okozhat! 
A vezetés közben kézben tartott 
telefon, SMS-írás is szabályt sért.

A város nagyobb forgalmú ré-
szein a parkolás megkönnyítésé-

hez új felfestéseket készítettek. 
Kérjük, a felfestéseknek megfe-
lelően parkoljanak!

SZABÁLYSÉRTÉS: 
Bevásárló központokban, bol-

tokban több esetben lopások tör-
téntek, melyeket helyi és átutazó 
tolvajok követtek el. A törvény 
nem rendelkezik értékhatárról, 
akár százforintos lopás miatt is 
intézkednie kell a rendőröknek.  

A rendezvények résztvevőit 
kérjük, tartsák be a parkolás sza-
bályait, ne akadályozzanak má-
sokat a közlekedésben, és ha al-
koholt fogyasztanak, ügyeljenek 
annak mértékére! 

A rendőrség illetékességi terü-
letén egy italozó társaság tagjai 

szóváltásba keveredtek, melynek 
vége tettlegesség lett. Garázda-
ság miatt eljárás indult ellenük. 
Előzzék meg, hogy egy kellemes 
program után a rendőrségen feje-
ződjön be a napjuk!

BŰNCSELEKMÉNY:
Eljárás folyik egy telefonlopás 

miatt. Tulajdonosa nem figyelt, 
egy buszon hagyta.

FELHÍVÁS: 
Ha strandra mennek, fokozot-

tan ügyeljenek értékeikre, csak a 
legszükségesebb iratokat tartsák 
maguknál, nagyobb pénzössze-
get ne vigyenek magukkal, előz-
zék meg, hogy károsulttá válja-
nak! 

So ros
hir de té sek
1999-es évjáratú, megkímélt, 
jó állapotú Suzuki Swift (1.0 
GL) 60.000 km-rel eladó!
Tel.: 75/ 343–067

Az If jú ság té ren 58 m2-es, 
tég la építésű, szi ge telt, 2. 
eme le ti la kás és a hoz zá tar to-
zó 18 m2-es ga rázs el adó!
Tel.: 30/974–27–96

Fel ső-Bölcskei ut cai pa raszt-
ház el adó!
Tel.: 30/974–27–96

az ország legismertebb hor-
gászai – Dr. Hunyadi Attila, 
Bokor Károly, Kós Ferenc, Erdei 
Attila – tartanak évente több al-
kalommal szakmai programokat. 

Az egyesület népszerű a térség 
lakosai körében. Ezt támasztja alá 
az a tény, hogy 600 főt meghaladó 
tagságával Tolna megye hatodik 
legnagyobb létszámú horgász 
szervezete a dunaföldvári, tagjai 
három megyéből és több mint tíz 
településről kerülnek ki, melyek 
közül a legmeghatározóbb Duna-
földvár, Dunaegyháza és Solt. 

A Dunaföldvári Sporthorgász 
Egyesület népszerűséget a családi 
napra kilátogatók is megtapasz-
talhatták. A halászléfőző verseny-
re – melyen Györkő Sándornak 
ítélték az első helyezettnek járó 

díjat – 30 csoport nevezett, 2 
mázsa hal került összesen a bog-
rácsokba. A szervezők gondoltak 
minden korosztályra: a legkiseb-
beket ugrálóvár, habparti várta, a 
nagyobbak közül sokan éltek a 
csónakázási lehetőséggel, a fel-
nőttek pedig hajnalig mulattak, 
beszélgettek a horgásztanyán. 

A következő hetekben sem 
marad program nélkül a Kis-Du-
na – tudtuk meg Kiss Lajos Csaba 
egyesületi elnöktől. Augusztus-
ban Dunaegyházán zajlik majd 
horgászverseny, szeptemberben 
pedig a 72 órás bojlis halfogó ver-
seny, a Nagy Sándor Emlékver-
seny és a rablóhalfogó verseny 
biztosít majd folyamatos progra-
mot a Dunaföldvári Sporthorgász 
Egyesület tagjai számára.

►
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Nyolcadik helyen végzett a 
2015–2016-os megyei első osz-
tályú labdarúgó bajnokságban 
városunk csapata, a DFC.

Szabados Sámuel

Lesnyik Gábor szakmai igaz-
gató a csapat teljesítményét ér-
tékelve kiemelte, hogy két 
eléggé eltérő időszakra lehet 
osztani az évet. Az őszi szezon 
nagyszerűen indult. Farsang 
János lett a vezetőedző, aki nem 
ismeretlen a földvári szurkolók 
előtt. Éveket focizott városunk 
csapatában bajnokságot is 

nyerve. Felkészültsége minden-
ki által ismert. 

Jó játékosállománnyal kezdte a 
gárda az őszi szezont. Sorra jöttek 
a sikerek. Heteken át dobogós 
helyen állt a csapat, nemegyszer 
listavezetőként. Novemberben 
aztán jöttek a problémák. Felvető-
dött Farsang lehetséges távozása 
külföldi munkavállalása miatt. A 
fiúk elbizonytalanodtak a hír hal-
latán, az edző sem tudott az utolsó 
mérkőzésekre kellőképpen kon-
centrálni, így értékes pontokat 
vesztettünk. A hatodik helyről 
vártuk a tavaszi folytatást. 

Decemberben Farsang János 
távozott, az új edző, Barics Péter 
egy elbizonytalanodó, széteső 
gárdával kezdte meg a felkészü-
lést a tavaszi szezonra. Két 
alapember Schulteisz Norbert és 
Horváth Ádám távozása tovább 
gyengítette a keretet. A klubve-
zetésnek nem sikerült a tavaszi 
szezonra erősebbé tenni a gárdát. 
Az új igazolások nem váltották 
be a hozzájuk fűzött reményeket.

A tavaszi szezon a botladozá-
sok jegyében zajlott. Kínos vere-
ségek, pontvesztések nyertes ál-
lásból, büntetők kihagyása, sérü-
lések jellemezték ezt az idősza-
kot. Felütötte a fejét az öltözői 
bizalmatlanság, a klikkesedés.  
Néhány ifjúsági korú játékost is 

be kellett vonni a keretbe, hogy 
ne legyen gond a létszámmal. 
Végül a nyolcadik helyen vég-
zett a csapat, bár a szezon elején 
dobogó közeli helyezést tűztek 
ki célul. Önmagában a középme-
zőnybeli pozíció nem tekinthető 
kudarcnak, de mindenki jobb tel-
jesítményt remélt a fiúktól. 

A nyár a csapaterősítés jegyé-
ben zajlik. Kimondottan jó ké-
pességű játékosok igazolását ter-
vezi a vezetőség, Barics Péter 
edzőnek továbbra is bizalmat 
szavaznak. Jó hír a klub háza tá-
járól az infrastrukturális fejlesz-
tés, augusztusban elkészül a mű-
füves edzőpálya, ami nagy segít-
séget jelent majd a felkészülés 
során.

A középmezőnyben zárta a
bajnoki szezont a DFC

A Holler UNFC június 11-én is-
mét családi nappal zárta a lab-
darúgó és kézilabda szezont. A 
városi sportpályán vehették át a 
sikeresen szereplő focisták és 
kézilabdások a dobogós helye-
zésekért járó érmeiket. Ezután 
sok érdekes program várta a 
résztvevőket. 

Szabados Sámuel

A gyerekek többek között gu-
miball játékban, 11-est rúgó ver-
senyen vehettek részt, de voltak, 
akik az ugrálóvárat választották. 
A felnőttek, szülők főzőverse-
nyen mérték össze gasztronómiai 
tudásukat, s a bátrabbak kipróbál-
hatták az elektromos rodeó bikát 
is. A nap célja a szervezők szerint, 
hogy az egész évi feszített ütemű 

edzések, mérkőzések után a gye-
rekek, szülők, edzők egy kötetlen 
hangulatú, kellemes nap alkalmá-
val elbeszélgessenek egymással. 

A nyár legjelentősebb esemé-
nye a focisuli számára a Svédor-
szágban megrendezett ifjúsági 
klubtorna volt, melyen az U 16-os 
korosztály vett részt. A klub veze-
tése pályázta meg a részvétel 
jogát, így az MLSZ támogatását 
is élvezve, egyedüli magyar gár-
daként szerepeltek a földvári fia-
talok a rangos eseményen. 

Kerekes Béla edző a torna mé-
reteit felvázolva elmondta, hogy 
kb. 70 országból mintegy 1700 
ifjúsági korú játékos vett részt a 
kupán 11 és 17 év közti korosztá-
lyokból. A Göteborgban rende-
zett mérkőzéssorozaton jól sze-

repeltek fiaink. A csoportmérkő-
zések során svéd és norvég ellen-
feleiket megelőzve veretlenül 
lettek csoportelsők, és korosztá-
lyukban bejutottak a legjobb 50 
csapat közé. Az egyenes kiesési 
rendszerben már nem jutottak 
tovább. Két mérkőzést játszot-
tak, de a fiúkon érezni lehetett a 
fáradtságot. Jobb gólaránnyal iz-
landi ellenfelünk folytathatta a 
tornát. Napi két mérkőzést kellett 
játszani 2x30 perc játékidővel, 
nagypályán. Szokatlan volt a 
fiúk számára ez a terhelés. A 
klubvezetés mindenesetre elége-
dett volt a teljesítménnyel, hiszen 
a csapat bizonyította, hogy nem-
zetközi szinten is megállják a he-
lyüket utánpótlás korú sportoló-
ink. A résztvevők igen hasznos 
tapasztalatokkal érkeztek haza, 
hiszen bepillantást nyerhettek a 
nemzetközi labdarúgás magas 
színvonalú rendszerébe. 

Svédországi focitornán vettek 
részt a földvári fiatalok

Tiszai
PET-Kupa
Nem helyi esemény, mégis il-
lik szólnunk az aztakeser-
vit-srácokról. (Ők a szemét-
szüretek szervezői, lebonyo-
lítói és a Kecskeugrató 
amatőr festői.) Másodszor 
gondolták úgy, hogy a Tiszán 
lecsorogva, saját építésű vízi 
járgánnyal csatlakoznak a 
többi hajóhoz, akik a vízen 
sodródó szemét (műanyag- 
és fémhulladékok) össze-
gyűjtésére fogtak össze. 

Sziegl Erika

A rajt a Felső-Tiszán indult 
és kb. 80–100 folyamkilomé-
teren haladva „horgászták” 
embertársaink ottfelejtett 
mocskát. Ferenczi Zsolt 
(Rocky), a civil egyesület ve-
zetője elmondta, hogy az 
utazás és a két hetes túra költ-
ségeit saját zsebből állták, – 
kérdésemre, hogy mégis miért 
éri meg, annyit mondott: „a 
túra végén jó volt hallani, 
hogy a tizenkét csapatból Du-
naföldvár nevét kiabálták a 
leghangosabban.”
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