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Közéleti lap

I

llusztris társaságban, hazánk rangos egyetemeinek
művész
csoportjai mellett a
dunaföldvári AztaKeservit Értékőr
Egyesület is részt
vett a III. Nemzetközi Természetfilm
Fesztiválon, Gödöllőn, május 26–28ig. Egyedüli civil
szervezetként, meghívásos alapon kapták a felkérést a
hulladékokból készített alkotások
szekcióba. Ferenczy Zsolt, az egyesület vezetője elmondta, hogy a felkérés után a Húsvét-szigeteki szobrok jutottak eszébe. Bár azok kőből
készültek, de egy
valószínűleg egykor virágzó, ám
környezetét kizsákmányoló civilizáció
lenyomatai.
A srácok május
elején nekifogtak a
szobor elkészítésének, s bár az alapanyagok mennyisége sajnos exponenciálisan nő boly
gónkon, mégis kellett egy koncepció.
Több helyi vállalkozást kerestek fel
azzal a kéréssel,
hogy a hulladé- ►

A

z idei Év fagylaltja versenyen a dunaföldvári
Tóth Norbert Azték arany fantázianevű fagylaltja bronzérmes lett. A versenyt a szegedi
Virág Cukrászdában tartották
május utolsó hétfőjén. Folytatódik tehát a Tóth Cukrászda
sikere, hiszen – mint korábban
már hírül adtuk – Ingyom-bingyom tortájuk bejutott a
Magyarország tortája
döntőjébe.
L. Mészáros Irma
Tóth Norbert mestercukrász a mostani versenyre egy
különleges csokoládéfagylaltot készített
chilivel, rózsaborssal, fahéjas
csokidarabkákkal és ropogós kekszdarabokkal. A többféle textúra,
a hideg és krémes csokis íz, a
pikáns, enyhén csípős fű
szerezés elnyerte a zsűri
tetszését. Az itthoni próbakóstolásokon megoszlottak
a vélemények, ezért
nem nagyon számí-

tottam erre az eredményre – mondta
boldogan Norbert.
A Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete
által huszadik alkalommal meghirdetett cukrászati versenyen
a zsűrinek
ki- ►

Prt -ldaa
SZEMÉTSZÖRNY ► kaikból kaphassanak a szoborhoz. Így aztán nem
csak a vezető műanyag és aluter
mékek, de a ritkábban emlegetett
fém, vegyi és egyéb természetű
hulladékok is az alkotás részei
lettek. Amikor a készülő szobrot
megnéztük, Vajai Pisti kolléga
„emberarcú szörnynek” nevezte,
én meg arra gondoltam, hogy
nem vagyunk normálisak, amikor
egy sima bevásárlásnál 6–8
műanyag zacskót is felhaszná
lunk. Zsoltit arról is kérdeztem,
hogy a figyelemfelkeltésen túl
van-e valamilyen funkciója a szobornak, – megérdemeltem a kissé
AZTÉK ARANY ► lencvennégy fa-

gylalt közül kellett kiválasztania a
legjobbakat. Idén nem volt kötelező íz, minden cukrászat maxi
mum két szabadon választottal
indulhatott. Az Év fagylaltja a
balmazújvárosi Centrum cukrászának, Eszenyi Ferencnek az
alkotása, a Mascarponés túrókrém sós karamellel fagylalt lett.

„elnézően” kedves mosolyt. Éne
kelhetne, táncolhatna, világíthatna – a feladata mégis csak az,
hogy felhívja a figyelmet fogyasztói szokásainkra, a hulladé-

kok felhasználására, újrahasznosítására és azoknak az újszerű
formáknak a keresésére, melyek
hatásos terápiává válhatnak a közeljövőben.

Az elmúlt évben a Tóth Cukrászda vitrinje három éremmel
gazdagodott, most egy újabbal.
Akkor Tóth Norbert Tokaji
meggy fagylaltja aranyérmet, a
Málnás-vaníliás csokiság pedig a
szabadon választott kategóriában
bronzérmet nyert szintén Szegeden. Így elsőként ő kapta meg az
akkor alapított szakmai nívódí-

jat. Korábban is többször remekeltek. 2009-ben az Év fagylaltja
címet nyerték el Sacher fagylaltjukkal.
Tóth Norbertnek most nem sok
ideje van örvendezni. Sűrű napok
vannak mögötte, de előtte is, hi
szen lapzártánk után még a Magyarország tortája utolsó fordulója következik. Bár tudja, hogy
nem lehet mindig nyerni, de a
mindennapi munka és a család
mellett a tőle megszokott szakmai
igényességgel, precizitással és
kreativitással készül arra a megmérettetésre is. v
(A Dunaújvárosi Hírlap 2017.
június 3-i írása nyomán)

Jegyzet

Micsoda gravitációs erő!
L. Mészáros Irma
A ballagást sosem tudom/
tudtam kívülről szemlélni.
Benne vagyok, bennem van.
Hiszen mi mindig búcsúzunk,
búcsúztunk.
Általános és középiskolai ballagásaimon, meg gyermekeim
ünnepségein kívül osztályaim
búcsúzására is élesen emlékezem. Egy–egy dalra, a könynyes-mosolygós tekintetekre, de
leginkább az érzésre. Legutolsó
osztályom kitalálta, hogy egymás kezét fogva állnak majd a
ballagási ceremónia alatt. S Ági
megfogta az én kezemet is.
Hozzájuk tartoztam. Pedig ők
útnak, a nagybetűs életbe indul
tak, én meg nyugdíjba. Felejthetetlen élmény volt.
Egy jó osztályközösség tagjai
összetartoznak, mert együtt jutottak el valahonnan valahová,
ha utána már sokfelé válik is az
útjuk. Az összetartozás erejét

később sosem tapasztalja meg
annyira az ember, mint a középiskolás évek során. Ez az élmény tér vissza aztán egy–egy
találkozókor, egy–egy öleléskor
vagy néhány levélben, üzenetben. Mert micsoda gravitációs
erő kell ahhoz, hogy egy osz
tálytalálkozóra Hollandiából
vagy Kaliforniából iderepüljön
valaki!
Hogy miért? Mert emlékeink
tükörcserepeit csak együtt tudjuk
összerakni. Mert húsz–harminc
vagy ötven év távlatából már
pontosan látjuk az értékeket. S
azt is, hogy azok az emberek,
akikkel ifjúkorunk négy–hat
meghatározó évét leéltük, menynyire fontosak. Ahogy Semprun
hőse azon a rettenetes éjszakán
megértette: „Embereknek van a
legnagyobb súlya életedben, embereknek, akiket ismertél.”
Ezért aztán mindig menj el az
osztálytalálkozóra! v

Egyesületünk különdíjjal tért
haza a rangos fesztiválról. A szobor a nyár folyamán több vidéki
településen is megtekinthető lesz.
(Információ az egyesületnél.) v

Két éve adták át a kerékpárutat

2015

. május közepén
adták át a Dunaföldvár–Solt kerékpárutat, mely
a földvári és környékbeli kerekesek számára igen nagy jelentőséggel bír a mai napig.
Szabados Sámuel
Az alkalomból május 20-án
Szlobodnyik László, a kerékpárút
egyik ötletadója és a megvalósítás
szervezője, valamint a helyi kerék
páros szakosztály tagjai Rock Machines Road Show néven egész
napos kerékpáros programot szerveztek a Duna-parton, melynek
keretei közt 10 és 17 óra közt 7–10
fős csoportokban negyven percen
ként bringás turnusok indultak a
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Duna-partról a Kis-Dunáig, majd
onnan vissza. A kisebbeknek a
parkban alakítottak ki ügyességi
pályát, közlekedési parkot. Az idő
járás igazán kedvezett a sportolni
vágyóknak. A ragyogó tavaszi
napsütésben gyenge szél jelentette
a felüdülést. Aki megéhezett,
hagymás zsíros kenyérrel pótolhatta a kalóriákat. A rendezvény
támogatója a Rock Machines kerékpárok hazai forgalmazó cége
volt. A cég tulajdonosa, Kovács
Tamás elmondta, hogy szívesen
álltak a földvári program mögé.
Az év során kilenc településen
rendeztek road showt, ahol kerékpárjaikat is bemutatták. A holland
eredetű, de Csehországban ►
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► gyártott típusok világszerte

keresettek, és a legmodernebb
technikát jelentik napjainkban. Az
sem mellékes, hogy az áruk is elfogadható. Két típust hoztak magukkal, melyeket néhány kör erejéig bárkinek ki lehetett próbálni.
A Superior kimondottan versenykerékpár, főleg sportolóknak ajánlott. A Rock Machines szériák pedig túra, illetve városi célokat
szolgálnak. Szlobodnyik László
már a múlt év májusában szerette
volna hasonló rendezvénnyel
megünnepelni az első évet, akkor
ez elmaradt. Idén viszont összejött
a születésnapi megemlékezés. Vi-

Támogatóink
Dunaföldvár Város
Önkormányzata
Dr. Süveges Árpádné
Kiss Lajos Csaba
Ráthgéber Lászlóné
szonylag rövid idő állt rendelkezésre a program hirdetésére, de
reméli, hogy jövőre még többen

jönnek és töltenek el egy kellemes,
sporttal, szórakozással tarkított napot itt a Duna parton. v

Petrovics Józsefné
Dr. Hallai Róbert

9,8 milliárdnyi nyertes TOP
pályázat által fejlődhet a megye

F

olyamatos a döntéshozás
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
pályázatairól, az Irányító Hatóság
pénteken 64 Tolna megyei projektet támogatott. A nyertesek
között szerepel a Tolna Megyei
Önkormányzat Sió fejlesztését
célzó pályázata, de más turisztikai, továbbá családbarát, egészségügyi és szociális infrastruktúrafejlesztő projektek is zöld utat
kaptak. A Tolna Megyei Közgyűlés
nemrégiben meghozott, gyors
döntésének is köszönhető, hogy a
TOP-os pályázatok által közel tíz
milliárd forint nagyságrendű források érkeznek a megyébe.
Fehérvári Tamás
A turizmusfejlesztést célzó
nyertes projektek egyike a megyei önkormányzat Sió projektje,
amely a Balaton és a Duna vízen
és vízparton történő összekötését
foglalja magában. A Sió medrét
egy KEHOP projekt keretében
teljes egészében kitisztítják, töltését pedig a szükséges helyeken
megerősítik, hogy az megfelelő
legyen a vízparti turizmushoz. A
TOP keretében két pályázat került
benyújtásra, melyek közül a „Sió
vízi turisztikai fejlesztés első üteme” elnevezésűt támogatta az Irányító Hatóság. A döntésnek köszönhetően nyolc darab vízi ki-

szálló és pihenő épület készülhet
el Ozora és Szekszárd között, a
tervek szerint Simontornyán, Pálfán, Sárszentlőrincen, Úzdon,
Borjádon, Kölesden, Harcon és
Sióagárdon. A pihenőhelyek
mindegyikén lehetőség lesz kerékpárok és vízi eszközök bérlésére. v

Prioritás

Intézkedések

1. Térségi gazdasági környe- 1.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése
zet fejlesztése a foglalkoztatás 1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés
elősegítésére
1.2.1 Társadalmi és környezeti szempontból
fenntartható turizmusfejlesztés
1.4.1 A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
2. Vállalkozásbarát, népesség- 2.1.2 Zöld város kialakítása
megtartó településfejlesztés
3. Alacsony széndioxid kibo- 3.1.1 Fenntartható települési közlekedésfejcsátású gazdaságra való átté- lesztés
rés kiemelten a városi terüle- 3.2.1 Az önkormányzati tulajdonú épületek,
teken
intézmények, infrastruktúra energia-hatékonyság központú rehabilitációja, megújuló energiaforrások fokozott használatának ösztönzése.
4. A helyi közösségi szolgál- 4.1.1 Egészségügyi alapellátás infrastrukturátatások fejlesztése és a társa- lis fejlesztése
dalmi együttműködés erősíté- 4.2.1 A szociális alapszolgáltatások infrastrukse
túrájának bővítése, fejlesztése
5. Megyei és helyi emberi
5.2.1 A társadalmi együttműködés erősítését
erőforrás fejlesztések, foglal- szolgáló helyi szintű komplex programok
koztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés
Megítélt támogatás összesen:
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Támogatott
projektek
száma
3 db
4 db
7 db

848 673 200 Ft
960 000 000 Ft
1 570 539 596 Ft

12 db

1 578 815 224 Ft

1 db

474 912 147 Ft

5 db

1 951 614 008 Ft

11 db

1 194 948 617 Ft

10 db

546 015 337 Ft

10 db

593 801 153 Ft

1 db

94 634 730 Ft

64 db

9,8 milliárd Ft

Megítélt
támogatás
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Sportmajális

P

ataki Dezső, a Művelődési Központ igazgatója az
idei majális után értékelte a rendezvényt a városi televízióban.
Baksay Erika
Régóta agyalunk azon, hogyan
tudnánk karakteresen megkülönböztetni egymástól a majálist és az
augusztus 20-i rendezvényt, mert
kétségtelenül összemosódik a kettő. Ennek oka egyrészt az, hogy
azonos a helyszínük, de az is, hogy
jellemzően a helyi csoportok adják
a fellépők egy részét. Nemrég próbálkoztunk azzal, hogy a majálist
visszavigyük eredeti helyszínére, a
Kis-Dunára, aminek van egyfajta
bája, és a Horgásztanya környéke
nagyon szép helyszín, viszont a
rendezvény kinőtte a helyet, rá-

Tűzoltók napja

1991

óta ismét május
4-én ünneplik a
„Tűzoltók napját”, amely Szent
Flóriánnak, az önfeláldozás és
bátorság megtestesítőjének, a
tűzoltók védőszentjének ünnepe. Ez alkalomból Balázs Gáborral, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, és Csányi
Imrével, a Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület vezetőjével
beszélgettünk a Dunaföldvár TVben.
Baksay Erika
A „Tűzoltók napján” megemlékezünk bajtársainkról, a tűzoltók
erőfeszítéseiről, és a lakosság védelmében végzett áldozatos munkájukról – mondta Balázs Gábor
tűzoltó ezredes. – Az új katasztrófavédelmi törvény 2012. január
elsejétől új szervezeti struktúrát
alakított ki a katasztrófavédelem
rendszerében. Ez három pillérre
épül: iparbiztonság, polgári védelem és tűzvédelem. Az iparbiztonság a veszélyes ipari üzemek
felügyeletét, a veszélyes áruk
szállításának ellenőrzését és a kritikus infrastruktúra-védelmet jelenti. A polgári védelem önkéntes
és köteles polgári védelmi szervezetekből áll, ahogyan a tűzvéde-

adásul a közlekedés is eléggé macerás. Nincs mit tenni, a Duna-part
ideális helyszín, leszámítva talán a
mellékhelyiség kérdését, ami örök
probléma. A kihelyezett WC-k
nem nyújtanak ideális megoldást,
a mobil vizesblokk kihelyezése
drága, el kéne tán gondolkodni
egy vizesblokk építésén, amit csak
a rendezvényeken használnánk.
A helyszín tehát adott, a rendezvény karakterének megkülönböztetésére talán éppen most született meg a jó ötlet, hiszen ebben
az évben a majálisunk sportmajális lett, és a visszajelzések alapján
nagyon tetszett a földváriaknak ez
a megközelítés. Vannak a városban egyedi sportesemények, de
olyan, ahol aktivitást várnánk el a
lakosoktól, csak egy van, a bringatúra. A sport, a mozgás népszerűsítése számunkra is nagyon fonlem is. Ez utóbbi két szerveződés
a természeti vagy ember okozta
katasztrófák megelőzését, és az
azokkal szembeni védekezést
szolgáló szervezeti, feladat- és intézkedési rendszerré egyesült.
A tűzoltás, mint a katasztrófavédelem része önkormányzati,
önkéntes és hivatásos feladat is
lehet, és ezek bármelyike épp
olyan hatékonyan látja el feladatát, mint a másik. Ennek a része
a Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület, amely éppen 140
éve alakult. 2014. május 1-jén
6.-ként nyerte el az önálló beavatkozás jogát, 2015-ben az ország legjobb önkéntes tűzoltó
egyesülete lett.
Egyesületünk 40 fős állományból áll – mondta Csányi Imre –
5–6 fő van készenlétben minden
nap, 24 órában. Egyesületünk
jogszabályi, technikai és humán
erőforrás szempontjából is igen jó
színvonalú. Nagy szükséget nem
szenvedünk semmiből, még a laktanyánk korszerűsítését szeretnénk elvégezni pályázati pénzből.
Teakonyhát, vizesblokkot alakítanánk ki, amit megnyílik a pályázati lehetőség.
A mostani ünnepen többek között a tavalyi munka díjazása is
megtörtént. Egyesületünkből 7 fő
kapott különféle elismeréseket,

tos, így ebben az évben megpróbálkoztunk ezzel. A majálison 14
sportág jelent meg, ezek közül
néhány bemutatót tartott, amelyekhez természetesen bárki csatlakozhatott, más sportágakból
versenyeket szerveztünk. Több
mint 400 regisztrált földvári vett
részt valamilyen formában a
sporteseményeken, ők ebédet is

önkéntes tűzoltói tevékenységéért: Bircsár Antal, Csiri Pál, Boros Dávid, Csányi Gergő, Petrovics József, Rácz Szabolcs és Hegedüs András. v
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kaptak cserébe a vállalkozó kedvükért. Komolyan, magunk is
meglepődtünk, milyen sokan kaphatóak egy kis egészséges versengésre, mozgásra.
A majális esti programja, a
P-Mobil koncert is nagy sikert
aratott, ki gondolta volna, hogy
ennyi rocker van a környéken… v

Soros
hirdetések
Az Ifjúság té
ren 58 m2-es,
tégla építésű, szigetelt, 2. eme
leti lakás és a hozzá tartozó 18
m2-es

garázs

eladó!

Tel.:

30/974–27–96
Felső-Bölcskei utcai paraszt
ház eladó! Tel.: 30/974–27–96
Gitár-, zeneelmélet-, jazzelmélet oktatást vállalok kezdőknek. Tel.:30/95–52–703
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Film és beszélgetés a fiatalkori
agresszióról

A

Beszédes József Általános Iskola hetedik évfolyama számára filmvetítéssel
egybekötött előadást tartottak a
Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat munkatársai május
közepén.
Szabados Sámuel
Jung Katalin, a szolgálat vezetője elmondta, hogy nem véletle
nül a hetedik évfolyam diákjai
lettek a kiválasztottak. A tizenéves kor ezen időszakában a sze
mélyiségfejlődés nagyon fontos
folyamatai zajlanak. Ezt a folyamatot a szülőknek, tanároknak,
szakembereknek kell ellenőrizni,
figyelni, és ha szükséges, beavatkozni. A foglalkozás is ezt a célt
szolgálta. Iskolai agresszió mindig is létezett, nem új jelenség, de

korábban a szülők, pedagógusok
kényes témaként kezelték, gyakran titkolták. Napjainkban ezen
túl kell lépni, és mindenképpen
fel kell vállalni a probléma kezelését. Előzetes feladatot is kaptak
a gyerekek a témával kapcsolatban. Egy plakátot kellett készíteni, melynek a jó osztályközösség
hangulatát kellett ábrázolnia, bemutatnia. A plakátokat a foglalkozás keretei közt elemezték, értelmezték. A program egy rövidfilm
megtekintésével indult, melyet
középiskolás diákok készítettek.
Egy osztályközösségben játszódik és egy tanuló kiközösítéséről,
elszigeteléséről szól. A film után
kötetlen beszélgetés keretei közt
elemezték a látottakat. A diákok
nyíltak és őszinték voltak a témá
val kapcsolatban. Az előadók ta

Dunaföldvár rendőrszemmel

É

vente megkérdezzük
Kulcsár Szabolcs rendőr őrnagyot, a Dunaföldvári
Rendőrőrs parancsnokát, hogy
áll éppen a helyzet a város
rendje és biztonsága szempontjából. Ezúttal is válaszolt
nekünk, a városi televízió kamerája előtt.
Baksay Erika
Ami aktuális, hogy itt van a
nyár. Ez azt jelenti, hogy lazul
a közlekedési morál, a meleg
miatt csökken az éberség, nyáron kicsit szabadosabbak a közlekedők. Erre igyekszünk idő
ben reagálni, fokozzuk a jelenlétet a kényesebb területeken.
Az örök dobogósok a szabálytalankodás területén a gyorshajtás, és a biztonsági övvel,
gyereküléssel kapcsolatos szabálysértések, holott mindhárom
szabálysértés az életünket,
gyermekeink életét veszélyezteti. Jellemzően nyári probléma
a vízi rendészet hatáskörébe
tartozó néhány szabálysértés,

tiltott helyen fürdőzés, szabály
talan vízi közlekedés is.
A másik terület, ahol fokozottan ébernek kell lennünk, a mezőgazdasági területek biztonsá
ga. A terményeit mindenki maga
kívánja betakarítani, ezért kérünk minden állampolgárt, hogy
ne csak a rendőrségre, polgárőr
ségre, mezőőrökre bízza a külte
rületek védelmét, hanem maga is
járjon nyitott szemmel. Idegen
gépjárművek rendszámát, típu
sát, színét érdemes feljegyezni,
hátha jól jöhet még, ha történik
valami. Jó ürügy szokott még
lenni a bodzaszedés arra, hogy
illetéktelenek mások földjei környékén járkáljanak, és időnként
eltulajdonítsanak valamit.
Egyéb tekintetben Dunaföldvár
az utóbbi időszakban nyugodt ké
pet mutatott. Bűncselekmény
nem sok volt, kisebb vagyon elleni bűncselekmények előfordultak,
például vásári lopások, és néhány
ittasan elkövetett tettlegesség illetve garázdaság, rendszerint az
elkövető családja kárára. v

Jung Katalin

pasztalatai szerint ilyen alkalmakkor jobban kinyílnak, mint szüleik, vagy tanáraik előtt. Helyesen
ismerték fel a verbális bántalmazás eseteit. Az interneten keresztüli zaklatás, véleménynyilvánítás
és annak hatásai napjainkban
mindennapossá váltak. Szóba kerültek a fizikai erőszak megnyil
vánulásának formái is. A gyerekek személyes tapasztalataikról is
beszéltek. Megállapították, hogy

a kívülállók részéről tanúsított
közömbös magatartás is ártalmas
lehet. Hatásosnak nevezték a közös fellépést, véleménynyilvánítást a devianciával szemben. Az
iskolavezetés fontosnak tartja az
ilyen jellegű foglalkozásokat. Az
iskolában bizony előfordulnak
konfliktusok. Fontos, hogy ezeket
megtanulják a gyerekek osztályszinten, vagy egyénileg is kezelni. v

Üléstermi
tudósítások

gálati szerződéssel, majd a házas
ságkötések és más családi események szolgáltatási díjairól és a
közreműködők díjazásáról szóló
önkormányzati rendeletet vizsgálták felül.
A képviselők elfogadták a Du
naföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. beszámolóját a cég
2016. évi munkájáról, majd elfogadták 2017. évi üzleti tervét. A
testület ezután tájékoztatót hallgatott meg a Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2016.
évi munkájáról, beszámolót fogadott el a „Dunaföldvári Polgárőr
ség” Közbiztonsági, Bűnmegelő
zési, Környezetvédelmi, Önvédelmi Egyesülete 2016. évi munkájáról. Szintén beszámolót fogadott el a közbiztonság 2016. évi
helyzetéről, illetve a Kalocsai Hi
vatásos Tűzoltóparancsnokság ta
valyi munkájáról.
A testület a következőkben
döntéseket hozott a Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Köznevelési Intézményfenntartó Társulás
megszüntetésével összefüggő és a
dunaföldvári bölcsődei és óvodai
nevelés jogutódlással történő ellá
tásával kapcsolatban, majd ►
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unaföldvár város képviselő-testülete május 16-án
tartotta soros ülését, melynek
napirendjén 23 nyilvános és egy
zárt ülésen tárgyalandó téma
szerepelt.
Baksay Erika
Az első napirendben a testület
elfogadta a 2016. évi költségvetési rendelet végrehajtásáról szóló
beszámolót, és az Éves Ellenőr
zési Jelentést, majd Horváth
Zsolt polgármester részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló
törvény alapján 3 havi illetményének megfelelő, 1.974.300 Ft
összegű jutalmat, Dr. Süveges
Árpád Róbertné alpolgármester
részére 3 havi tiszteletdíjának
megfelelő, 807.600 Ft összegű
jutalmat állapított meg az önkormányzat 2017. évi költségvetése
terhére.
A képviselők ismét a Béta Au
dit Könyvvizsgáló Kft.-t bízták
meg az önkormányzat 2017. évi
üzleti évre vonatkozó könyvvizs-
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► meghatározta a Dunaföldvári

Eszterlánc Óvoda és a Bölcsőde
2017/18-as nevelési évben indítható csoportjainak számát.
A testület ezután az AztaKeservit Értékőr Egyesület kérelmét
bírálta el, majd átfogó értékelést
hallgatott meg az önkormányzat
2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátá-

sáról. Elfogadta a Dunaföldvár és
Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási
Központ 2016. évi beszámolóját,
majd ingatlanon fennálló jelzálog
törlésével, illetve állami tulajdoni
hányad megszerzésével kapcsolatban döntött.
Döntés született a Rákóczi utca
8. szám alatti (volt iskolaépület)

Felhívás ingyenes nyári szünidei
gyermekétkeztetéssel kapcsolatban
Bárdos Lászlóné dr.,
címzetes főjegyző
A kormány döntése alapján a
települési önkormányzat kötelezően ellátandó feladatként szünidei gyermekétkeztetés keretében
a szülő/törvényes képviselő írásos kérelmére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja a
hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek (5
hónapos kortól 18 éves korig) részére.
Felhívom azon szülő/törvényes
képviselő figyelmét, aki igényelte
gyermeke részére az ingyenes
szünidei étkeztetést a 2016/2017es tanév nyári szünidejének időtartamára, hogy az étkeztetés az
alábbiak szerint kerül biztosításra:

A gyermekétkeztetés időtartama: 2017. június 19. (hétfő) –
2017. augusztus 16. (szerda).
Az ISKOLÁS KORÚ ÉS
ÓVODÁS KORÚ, DE ÓVODÁBA MÉG NEM JÁRÓ GYERMEKEK esetében az ételkiosztás
helyszíne: Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Mikrotérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti
Iskola és Gimnázium, Beszédes
József Általános Iskolájának étkezője – 7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos u. 17–23./A. – 12.00
órától 13.00 óráig.
Amennyiben a gyermek nem a
helyszínen fogyasztja el az ételt,
úgy a szülő/törvényes képviselő
az étel elviteléhez szíveskedjen
éthordót biztosítani.
Az ÓVODÁBA ÉS BÖLCSŐDÉBE JÁRÓ, ingyenes szünidei
étkeztetést igénylő gyermekek ré-

Gesztesy
András
Dunaföldváron

a városi TV-ben emlékezett vis�sza dunaföldvári éveire.
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esztesy András neve a
nem túl fiatal korosztály
számára legenda Dunaföldváron,
hiszen az 1975-től 10 évig városunkban szolgáló, frissen felszentelt pap ifjúsági lelkipásztori
munkáját jellemző hév sokakat
magával ragadott, nyitottsága és
korszerűsége nagy hatással volt
tanítványaira.
Gesztesy András, a Pécsi Püspöki
Hittudományi Főiskola teológiai
tanára Dunaföldvárra látogatva

ingatlanfejlesztéséről, majd a
képviselők 2017. évben lejáró haszonkölcsön szerződéseket vizsgáltak felül, illetve javaslatot tettek az idei képviselői tiszteletdíjak civil szervezetek számára történő felajánlására.
Utca-elnevezési kérelmet, majd
egyéb lakossági kérelmeket bíráltak el, végül támogatták a Szak-

munkásképző pályázaton való
részvételét.
A zárt ülésen a képviselők a nevelőtestület, az alkalmazotti közösség és a szülői szervezet véleménynyilvánításának megismerése mellett György Márta Ilonát
bízták meg 5 évre a Dunaföldvári
Eszterlánc Óvoda és Bölcsőde intézmény-vezetésével. v

szére a nyári szünidő időtartama
alá eső munkanapokon az Óvodában illetve Bölcsődében kerül
biztosításra az ingyenes étkeztetés, az óvodai és bölcsődei ellátás
igénybevétele során.
Az Óvoda az alábbiak szerint
lesz nyitva a szünidőben:
• 2017. június 30-ig mindegyik óvoda nyitva tart,
• 2017. július 3-tól 2017. július 28-ig a Jókai utcai óvoda lesz
nyitva,
• 2017. július 31-től 2017. augusztus 25-ig az Iskola utcai óvoda lesz nyitva,
• 2017. augusztus 28-tól 2017.
augusztus 31-ig ügyelet lesz az
Iskola utcai óvodában.
A Bölcsőde a nyári szünidő
időtartama alatt 2017. augusztus
11-ig (péntek) tart nyitva.
Az 5–18 HÓNAPOS KORÚ
GYERMEKEK részére 43 db,
életkoruknak megfelelő bébiétel
kerül kiosztásra a Dunaföldvári
Család- és Gyermekjóléti Szolgá-

lat és Alapszolgáltatási Központnál.
Fontos, hogy amennyiben jelezte igényét az ingyenes szünidei
étkeztetés igénybevételére, és
időközben bármilyen ok miatt
nem tudja, vagy nem kívánja azt
mégsem igénybe venni, úgy problémáját azonnal jelezze a Családés Gyermekjóléti Szolgálatnál
személyesen, vagy a 06/75–541–
068, 541–067, 341–068-as telefonszámon.
Felhívom a szülő/törvényes
képviselő figyelmét, hogy fontos a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, illetve hátrányos helyzet/halmozottan hátrányos helyzetre való
jogosultsági időszakának figyelemmel kísérése, valamint ezen
ellátások ismételt megállapításának a támogatás lejártát megelőzően történő kérelmezése,
melyet megtehet a kedvezmény
lejártát megelőző három hónapon belül! v

Baksay Erika
Nagyon furcsa érzés, hogy ha
ma végigmegyek Dunaföldvár utcáin, már nem sok ember ismer
meg. A templomi közösség sem
igazán ismerős számomra, holott
néhányszor miséztem itt, zarándokutak során is elvetődtem ide. 30
éve mentem el innen, nagy idő, bár
kétségtelenül az itt töltött 10 év viszont elég erős volt.
A papsághoz képest én akkoriban többet mutattam, több mindenhez értettem. Jogot végeztem,
énekkarban énekeltem, ifjúsági
közösségekben vettem részt (illegálisan). Az akkori gyerekeknek

Gesztesy András

széles skálát tudtam felmutatni:
volt táborozás, ifjúsági könyvek
olvasása, operalátogatás, múzeumlátogatás, előtte mindig megbeszéltük, mire készüljünk. Az
általam átadott ismeretekben volt
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irodalom, teológia, filozófia, lélektan, táborozási ismeretek és
rengeteg vidámság, jó és boldogító életet éltünk. A földvári ifjúság
kissé elhanyagolt volt, szinte
szívták fel a sok új ismeretet. ►

Prt -ldaa
► Tervszerűen utaztunk, előbb

itthon, megnéztük az ország szép
tájait, Börzsönyt, Pilist, Balaton-felvidéket, Zemplént, aztán
Szlovákia, Csehország, Erdély
következett. A magyarságproblémát, a nemzeti hovatartozást élték
meg a fiatalok.
Nem volt kockázatos a 70-es
években egy papnak ezt a szemléletet sugároznia?
Pont 1975ben kezdődött meg
az ún. helsinki folyamat, mellyel
politikai normákat dolgoztak ki
többek között az emberi és ki-

sebbségi jogok területén, így a
sajtószabadság, a vallási szabadság és egyéb jogok lassan teret
nyertek a szocialista országokban
is. Enyhültek a politikai viszonyok, érezhetően lassan új világ
kezdődött.
Személy szerint úgy voltam ezzel, hogy a mi kis közösségünk
nem olyan frekventált, és nem akkora, hogy felfigyelnének rá. Valójában nem is volt ilyesfajta
problémánk. Néhányszor érezhető volt a megfigyelés, de ennél
tovább sem az állam, sem az egy-

Keresztényüldözés a 21. század elején
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r. Győrfi Károly előadásán összegyűltek száma
egyenesen arányos volt a napjainkban a keresztények közül
aktívnak, templomba járónak
vallók számával. Akik ott voltak, tudják, hogy sajnos ez egy
kisebb létszámú hallgatóságra
utal, ugyanakkor azt is tudják,
hogy akik nem hallották, menynyit veszítettek. Az Óbudai
Evangélikus Egyházközség felügyelőjének cikkemmel azonos
című könyvének készítéséről és
a keresztényüldözésről beszélt
a református közösségi házban.
Magyari Ákos
A kereszténység üldözése nagyon sok országot és ezen belül
megközelítőleg 400 millió ke
resztényt érint a világban. Döntő többségben az iszlám jogren
dű államokban, leginkább Szíri
ában, Irakban és meglepő mó
don a keresztény többségű
Nigériában, ahol a 190 milliós
lakosságból 95 millió keresztény, de olyan országokban is,
ahol a hindu és buddhista lakosság van többségben, mint India,
Mianmar (Burma), Sri Lanka
(Ceylon).
A szerző a keresztényüldözés
monitorozásával foglakozó két
szervezet, a holland alapítású
Open Doors és a bécsi székhelyű Christen In Not adataira, és
nem utolsó sorban a 92 országot
bejárt élettapasztalatával gyűj
tött tényekre alapozva világított

rá előadásában a keresztényül
dözés olykor rendkívül megrázó
brutalitására. A véres erőszak
mellett az országok törvénykezésén keresztül is megnyilvánulhat az üldöztetés. Sok államban a kereszténytelenítés hivatalosan meghirdetett program.
Európában keresztényüldözésről nem beszélhetünk – mondja a
szerző – inkább keresztény elle
nességről. Példaként említi az
elsősorban NyugatEurópában
tapasztalt „karácsonyellenes
hadjáratot”, ami a karácsony kiüresítésére törekedve a lényeg –
Jézus Krisztus, a Megváltó születésének elrejtése. Brüsszelben
2013-ban nem engedélyezték karácsonykor a főtéren a kará
csonyfa felállítását arra hivatkozva, hogy az sérti az ott élő
muszlimok érzékenységét. Angliában többeket meghurcoltak a
keresztény jelképek – a kereszt
– viselése miatt, és még sorolhatnám a példákat.
A végére tartogattam egy igazán furcsa megnyilvánulását a
keresztény-ellenességnek:
2015-ben az Egyesült Királyságban betiltották minden
bölcsődében, óvodában és isko
lában a világon talán egyik legismertebb regény, A.A. Milne –
Micimackó bármelyik változatának felolvasását a gyermekek
részére! Indoklás: a malac (Malacka) egy tisztátalan állat!
Dr. Győrfi Károly könyvét
idén hetedszer nyomták újra. v

ház nem ment. Egyébként e kettő
között született egy egyezség,
hogy az állam nem avatkozik be a
papok tevékenységébe, az egyház
pedig időnként áthelyezett né
hány papot, volt, akit 17-szer is.
Önt nemrégiben Fraknói Vilmos díjjal tüntették ki. A Fraknói
Vilmos-díjat évente legfeljebb
három olyan jeles személyiség
kaphatja meg, akinek munkássága kiemelkedik a teológia, filozófia, egyháztörténet területén,
vagy pedig jelentős szerepet játszott az egyház megújulásában.

A díj egy időre a figyelem kö
zéppontjába helyezett, felfedezett magának a sajtó, a televízió,
beszélgetéseken, előadásokon
vettem részt. Talán kicsit ezért is,
meg egyébként kedvem is volt,
időm is volt, az anyag is össze
állt az előadásokon, írtam egy
könyvet. A hivatásom története,
nem spirituális szempontból, hanem a politika és a munkám viszonya, a politikai és az egyházi
élet kapcsolata, az én szemszögemből. Vagyis önéleti írás, em
lékirat is. v

Dr. Pados János

boskodott, 1853-ban amnesztiával szabadult.
Ezután gróf Károlyi György fiainak nevelője lett Csurgón. A
grófi család alkalmazottjaként
többször járt Itáliában és német
területeken, utazásairól az Úti
jegyzetek című munkájában szá
molt be. Ekkor kezdett irodalommal is foglalkozni, verseit Myrtuslomok című kötetében gyűjtöt
te össze, írásai jelentek meg az Új
Magyar Múzeum című folyóirat
ban is.
Csurgón határozta el, hogy orvosi tanulmányokba kezd,
1867-ben már negyvenhét éves
volt, amikor az orvosi diplomáját
megszerezte.
Szeretett volna Ázsiába utazni,
hogy a honfoglaló magyarok nyomait kutassa, a magyar történelem
is érdekelte. Püspöke, Jékelfalussy Ferenc azonban lebeszélte
tervéről és Zsámbékra helyezte
esperes-plébánosnak. Négy évig
szolgált itt, 1872-ben lemondott
hivataláról.
Orvosi tanulmányai kiegészítése céljából Európa nevezetesebb
orvosi intézeteit kereste fel, később Utazási napló című munká
jában örökítette meg tapasztalatait, élményeit. Hazatérte után Nemes-Tördemicén (ma Badacsonytördemic) telepedett le, ahol gazdálkodással, írással, gyógyítással
foglalkozott.
Tamás István, író, újságíró –
aki Dunaföldváron nevelkedett –,
élete utolsó éveit Badacsonytomajon töltötte feleségével, Udvardi Erzsébet festőművésszel.
(Feleségének szintén van du- ►
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éve, 1892. június 22én halt meg Dr. Pados János, római katolikus pap,
orvos, író.
Szászvári Józsefné
„Büszke vagyok rá, hogy Dunaföldvárott születtem, a között a
jó magyar nép között, mely századokon át megtartotta nyelvében,
szokásaiban, viseletében, erkölcseiben eredeti jellegét.”
Dunaföldváron született 1820.
június 21-én, édesapja gyógyszerész volt. Városunkban nevelkedett tizenegy éves koráig. Elemi
iskoláinak elvégzése után Budán,
Kőszegen, Pesten és Székesfehér
váron tanult. Utóbbi helyen a teológia tudományával ismerkedett,
1843-ban szentelték pappá. Káplán lett Bogdányban (ma Dunabogdány), később a székesfehér
vári püspöki hivatalnál szentszéki
jegyzőként tevékenykedett.
1848. szeptember 1jétől a du
nántúli önkéntes mozgó nemzetőrség tábori lelkésze lett, részt
vett a pákozdi és a schwechati
csatákban. 1849 júliusában önként csatlakozott a Kmety-hadosztályhoz, a világosi fegyverletételig őrmesterként lelkesítette
bajtársait a X. honvédzászlóaljban. Az oroszok elfogták, de
megmenekült. Néhány hónapi
bujdosás után a császáriak kezére
került, 1850-ben a pesti császári-királyi hadbíróság hatévi vasban történő várfogságra ítélte.
Munkácson, majd Olmützben ra-
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► naföldvári kötődése: A Szent

János-kápolna szép freskóját ő
készítette). Tamás István egy író
barátjától hallott Pados Jánosról
és kutatni kezdett a kis badacsonyi községben, amely közel esett
a házaspár házától.
Tamás István így emlékezett
Pados János szép élete című írásában az orvos-papról (Új Horizont, 1990. 2. szám):
„Tördemicen a templom mellett volt Pados János háza. Körülbelül húsz évig lakta. Szerény kúria volt. Három–négy
szoba, tágas tornác, nagy kert, s
könyvek, könyvek mindenütt. A
rendelőben az akkor szokásos
orvosi felszerelések, műszerek.

Pados János „pap-doktor úr”,
ahogy a környéken hívták, ha
betegről volt szó, nem különböztette meg az éjszakát a nappaltól. Szülést vezetett, ha nem
volt kéznél a bábaasszony, s miután világra segítette a csecsemőt, nyomban megkeresztelte,
ha esetleg gyengének találta. Ült
haldokló öregek ágya mellett;
feljárt a szőlőhegyre, s noha maga is szívesen megkóstolta a jó
bort, a dínomdánomozókra
ráripakodott, hogy hagyják abba, mert nemsokára „holtan gurultok le a Balatonba”.
A XIX. században nem volt
ritka, hogy a papok, a papi hivatásuk mellett orvosi pályát is vá-

lasztottak. Ilyen orvos-pap volt
Pados János is, aki azonban a
tudományok több ágának, különösképpen a történelem tudománynak is felszentelt papja
volt.
Egyházi beszédei, prédikációi
még ma is élvezhető olvasmányok. Mint egyházbölcsész, különösen a rómaiak korát kutatta és
magyarázta, Titus Livius történetíró munkái érdekelték. A Gyógyászatban számos cikke jelent meg,
amelyekből alapos felkészültségű
orvosra ismerhetünk.
Végrendeletében meghagyta,
hogy a munkácsi várfogsága idején viselt láncot és béklyóit helyezzék koporsójába, a lábaihoz.

Nagy értékű régiséggyűjteményét, száz forinttal a Nemzeti
Múzeumnak adományozta. Kis
birtokát a községre hagyta, házát
pedig iskola és tanítói lakás céljára szintén lakóhelyének adományozta.
Lakóhelyén utca őrzi emlékét
és a régi temetőben gondozzák a
sírját. Síremlékén ez olvasható:
„Itt nyugszik dr. Pados János
orvos-tudor, volt Fejér megyei áldozópap, zsámbéki esperes-plébános, 1849-ben tábori lelkész,
legutóbb Tördemiczen gyakorló
orvos. Meghalt 1892. június 22én. Élt 72 évet. Vallását, hazáját,
embertársait szeretve élt és halt
meg.” v

ősztől már másodszakmát tanulnak, van, aki érettségi vizsgát
tenne idővel és természetesen a
korszellemnek megfelelően sokan kipróbálnák szakmai tudásukat külföldön is.
Ősztől bővül a képzések profilja. Az eddigi szakmák mellett indul pék és cukrász, szakgondozó
és ápoló szak. Az előzetes felmérések alapján mindegyik szakmára vannak jelentkezők. A felnőtt-

képzés idei népszerűségét tapasztalva ősszel is indul kis és középvállalkozói ügyintéző, valamint
pénzügyi és számviteli ügyintéző,
logisztikai ügyintéző szak. Indul
alapképzésre épülő mérlegképes
könyvelő és vendéglátósoknak
üzletvezetői tanfolyam. Ezek államilag finanszírozott egy, másfél
éves képzések. Választék tehát
van bőven és az elhelyezkedésre
is nagyok az esélyek. v

tanárnő már évek óta elhagyta
városunkat, a tanár úr pedig
nyugdíjba vonult. Az utóbbi
években Rabóczki Ildikó német
nyelvszakos tanárnő koordinálja
az akciót a gimnázium részéről.
Beszámolt arról, hogy nagyjából a
húsz éves forgatókönyv alapján
szerveződnek napjainkban is a
programok. Májusban hat német
diáklány érkezett Dunaföldvárra.
Az első napot a fogadó magyar

gyerekek családi körében töltötték. A hétköznapok során délelőtt
a gimnázium óráit látogatták, a
nyelvi órák programjába például
aktívan be tudtak kapcsolódni.
Volt egy jelképes pihenőnap, a
szerda, de ez is programokban
gazdag volt, hiszen vendéglátóik
társaságában pécsi városismereti
kiránduláson vettek részt. Az
egyik délután a várban a művelődési ház szervezésében ►

Ősztől új szakmákkal bővül a
Szakképző Iskola profilja

M

ájustól elkezdődtek a gyakorlati
vizsgák a Magyar László Szakképző Iskolában. Csizmadiáné Mihálovics Magdolna intézményvezető beszámolt arról, hogy négy
szakmában 29 nappali és 24 fő
esti, azaz felnőtt tagozatos végez
az idén.
Szabados Sámuel
Az épület- és szerkezetlakatos,
a hegesztő és a falusi vendéglátó
szakokon a nappali tagozat diákjai végeznek, a felnőtt tagozaton
pedig a kis- és középvállalkozói
ügyintézők. A lakatosok és a hegesztők a Váradi Metál KFT. keretei közt kapták a gyakorlati képzést. A vizsgára alaposan felkészültek és a vizsgaelnökök véle-

ménye szerint kellő komolysággal és hozzáértéssel végezték
gyakorlati feladataikat. Nem egy
kiváló teljesítmény is született.
Az iskolavezetés el is várta a jó
eredményeket, hiszen év közben
sok diák vett részt szakmai versenyeken, többen közülük a megyei
döntőbe jutottak.
Júniusban az elméleti vizsgák
következnek. A tanári kar külön
felkészítő foglalkozásokat is
szervezett a végzős diákoknak.
Remélhetően itt is jól teljesítenek a fiatalok. Az elhelyezkedés
terén jók a kilátások. A szakemberhiány miatt akár itt helyben,
vagy a környéken Dunaújvárosban, Pakson is lehet munkát találni. A végzősök közül sok az
ambiciózus fiatal. Vannak, akik

Több mint húsz éves a
diákcsere akció

A

z 1990-es évek elején jött
létre városunk és a németországi Weikersheim közti
testvérvárosi kapcsolat. Nem
sokkal később a két település
gimnáziumai is létrehozták a diákcsere akciót, mely keretei közt
fiatalok egy–egy hetet töltenek

vendégként Németországban, illetve Magyarországon családoknál elszállásolva.
Szabados Sámuel
Az ötlet kivitelezői Kiss Rita
tanárnő, illetve Günter Breitenbacher tanár úr voltak. Kiss Rita
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► hőspróba várt a vendégekre,
mely keretei közt a vár udvarán és
a toronyban különböző ügyességi
feladatokat kellett megoldaniuk.
Szintén egyik délután Solton, Révbér pusztán lovas bemutatót néztek meg finom vacsorával egybekötve. Az utolsó napon, pénteken
az egyik család esti grillpartira invitálta a vendégeket.
Marie Mühleck társaival együtt
először járt hazánkban. Kicsit izgult a nagy utazás előtt, hiszen
fiatalon egy idegen környezetbe
érkezett. Elmondása szerint Németországban azért sok információ hangzik el Magyarországról.

Az utazás előtt sokat összegyűjtött. A kíváncsiság volt a motiváció. Hazájához képest Magyarország azért némileg más kultúra,
más környezet. Ittléte alatt nagyon jól érezte magát. A komfort,
az iskolai és a családi közeg sokban hasonlított az otthonihoz.
Kedvesek voltak a vendéglátók, a
diákok és a tanárok. Pécs igazi
európai városnak tűnt számára.
Leginkább a pusztai lovas program ragadta meg, mely kuriózum
volt számára. Kicsit rövidnek tűnt
az ittlét. Még pár napot szívesen
maradt volna. Odahaza szülei
Magyarországot a finom ételeiről

Előadássorozat és gyermeknap a
bölcsődében

L

egkisebbekről címmel
ősztől előadássorozat indult a szülők számára a bölcsődében. Havonta egy alkalommal
meghívott előadók, szakemberek a gyermekkori testi és szellemi fejlődés folyamatairól, problémáiról beszélgettek a szülőkkel. Az előadásokat a bölcsőde
az alapítványi pénzéből finanszírozta.
Szabados Sámuel
Májusban, az utolsó előadáson
Dusnokiné Kovács Kata kineziológus a stresszről, a stresszoldás lehe-

tőségeiről beszélt a 8 – 10 fős közönség előtt. A tünetek felvázolásával kezdte mondanivalóját. Sok jelből lehet következtetni a gyermek
lelkiállapotára. Az ökölbe szorított
kéz, a zárkózottság, alvás-, beszédzavar jelezhetik a problémát. A kistestvér születése, a mellőzöttség
érzése is kiválthat pszichés zavarokat. Ilyen esetben fontos feltárni a
kiváltó okokat, ehhez viszont a
gyermek bizalmát kell megnyerni,
amely nem könnyű feladat. Gyakori, hogy csak kívülállónak, például pedagógusnak, vagy pszichológusnak nyílnak meg a fiatalok,

emlegették, ajándékba természetesen szalámit és paprikát vitt.
Tervezi, hogy a közeljövőben

előbb- utóbb visszatér egy látogatás erejéig hazánkba, esetleg Dunaföldvárra. v

akiket természetesen titoktartás kötelez. Ezután következhet a terápia,
a kibeszélés, a feszültséget kiváltó
ok, okok körülírása, megbeszélése,
melyekről gyakran kiderül, hogy
nem is olyan nagy problémák. Fontos ilyenkor pozitív élményekhez
juttatni az ifjú pácienst. Figyelmét
elvonni más irányba, például játékkal, kirándulással, közösségi programokkal. A pozitív hatások természetesen nem azonnal érződnek. A
stressz mögött gyakran a család, a
szülők konfliktusa húzódik. Ezzel
szemben a gyerek szinte tehetetlen.
A szülők tudnak változtatni ezen,
amennyiben a szakember felvilágosítja, tájékoztatja őket.
A korábbi évek hagyományaihoz híven idén is megrendezték a
bölcsődei gyermeknapot. A déle-

lőtt során sok érdekes program
várt a gyerekekre. Volt arcfestés,
légvár, lufi hajtogatás. A Lóca
együttes pedig gyermekdalokkal
szórakoztatta a kicsiket, közben
a zenészek bemutatták hangszereiket is az érdeklődőknek. Az
érdekes és izgalmas programok
után a fiatalok egy délutáni nagy
alvással pihenték ki a nap fáradalmait.
A nyár folyamán jelentősen
megújul a bölcsőde, pályázati
pénzből újítják fel az udvart. Lesz
füvesítés, parkrendezés. Új kerti
bútorokat, játékokat helyeznek ki.
Megújul az épületben a fűtőrendszer és a szigetelés is. Jelenleg 19
fős a létszám. A felújítás után ősztől létszámemelkedés várható, beindul a harmadik csoport is. v

A szakembereink alapvégzettsége gyógypedagógia, mindenki
TSMT terapeuta (Tervezett Szenzomotoros Tréning). 2016-ban
jött létre az a csapat, aki a szűrés
elemeit összerakta, az eredmé-

nyek értelmezését kidolgozta. Ebben az értelemben ez a szűrési
módszer magyar találmány, de ez
annyira nem meglepő, hiszen a
magyar gyógypedagógia világhírű.
►

Mozgásfelmérés a bölcsődében

S

zenzomotoros szűrés: a
gyermekek érzékelésen
alapuló, ingerekre megtörténő
mozgásának megfigyelése. Röviden így értelmezhetjük azt a
vizsgálatot, amelyet a dunaföldvári bölcsődében végeztek el a
gyerekeken. Tóth Péter projekt
koordinátor televíziónknak beszélt a szűrésről.
Baksay Erika
A szenzomotoros szűrés egyébként önköltséges, viszont most
állami forrásból kaptunk 1.4 millió Ft-ot, ami lehetővé teszi, hogy

több intézményben is ingyen elvégezhessük a vizsgálatot.
A gyerekeket tehát ingereknek
tesszük ki, amelyeket az érzékszerveikkel felfognak, és arra valahogyan reagálnak. Mi ezt rögzítjük kamerákkal, amit aztán
részletesen kielemzünk. Ha a
gyermek a kortársaitól eltérően
reagál egy ingerre, a mozgásában
eltérő jelleget mutat, az a fejlődésének egyéb eltéréseire, rendellenességeire utalhat. Ilyenkor érdemes a gyermeket elvinni szakemberhez, és részletes állapotfelmérést végezni.
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►

A vizsgálat elvégzése után
a felvett anyagot a jelen levő
szakember feltölti a netre, amit az
ország különböző pontjain dolgozó mozgásterapeuták, egyéb
szakemberek letöltenek, részletesen kielemeznek, erről jegyzőkönyvet készítenek, és vagy megállapítják, hogy a gyermek moz-

gásában eltérő fejlődésre utaló
jelet nem figyeltünk meg, vagy
megfigyeltünk, és javasoljuk a
részletes állapotfelmérését.
Utóbbi esetben két út van. Az
egyik az állami szakszolgálatok útja, ez változó sorállást jelent, másik
a fizetős szakemberek felkeresése.
Ezután is több eset lehetséges. Le-

het, hogy a szakember majd valamilyen terápiát javasol, de az is lehet, hogy néhány egyszerű gyakorlattal az eltérés korrigálható.
A felkeresett intézményekben
jól fogadják mérésünket, az óvónők, gondozónők látják a projektünk szükségességét. Különösen
azok az intézmények örülnek ne-

künk, ahol óvoda és iskola egy
vezetés alatt működik, hiszen az
óvodában még látensen megbúvó
fejlődési eltérések az iskolában
már disz-es problémaként – diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia –
jelentkeznek. Ezek korai kiszűrésével, korai terápiával enyhíthetőek ezek a fejlődési zavarok. v

dották a váratlan helyzeteket is.
Aktívak voltak a többi programban. Részt vettek Kecskeméti
Anett interaktív núbiai táncóráján és Herke Marianna fittdance
óráján, zumbáztak Sághy Mónikával. Élvezték a kézműveskedést, a lovaskocsikázást. De a
közös táncon kívül a legnagyobb
élmény a terepjárózás volt –

mondta Hanna. Dzsippel forogni, nagy bukkanókat megtenni
szuper volt! Csak anya sikongatott – tette hozzá.
A Gamila csoport tagjai legutóbb a Révbérpusztai Pünkösdi
Vigadalom rendezvényén mutatták be táncaikat. v
(A Dunaújvárosi Hírlap 2017.
június 8-i cikke alapján)

zene, senki nem becéz úgy, mint
ahogy engem a zene” – hangzott a
tanítványaival együtt előadott
dalban. A zenésztársak finom kísérete nem nyomta el az őszinte
hangot. A zene nekünk szólt és
mindenkinek. A közönség értékelte a dalokat és az őszinteséget.
Ahogy a fájdalom gyökeréből
nőtt ki a VirágOm, s születtek a
dalok, ezen az estén azok gyógyító erejét érezhette a közönség. A
gitáros – énekes Ulbert Andrea
vallja, hogy társaival intuíciókra
hagyatkozik, amely révén mély
belső örömöt és alkotói szabadsá-

got él meg. S ha közönség is van,
megosztják mindezt. Mint ezen a
május végi estén.
A VirágOm Együttest legközelebb teljes felállásban (Ulbert
Andrea – ének, gitár, tilinkó, Borzavári Róza – hegedű, ének;
Agárdi Kovács Attila – ütősök,
brácsa; Nagy Dénes – nagybőgő,
Papirnyik Norbert – gitár) egy bajai és szolnoki koncert között, június 24-én a Múzeumok éjszakáján hallhatják a zenebarátok a
várudvar színpadán. v
(A Dunaújvárosi Hírlap 2017.
június. 1-jei cikke nyomán)

Hastáncos élménynapon a Gamila

A

Gamila Orientális Tánccsoport tagjai és szüleik
részt vettek az orgoványi Hastáncos élménynap elnevezésű
rendezvényen, ahol minden a
gyermekekről, a családokról és
a táncról szólt. A szervezők úgy
gondolták, hogy élménynapot
tartanak mindazoknak, akiknek
a hastánc a hobbijuk. Ezzel egyrészt fellépési lehetőséget teremtenek, másrészt sokféle közös mozgással, tánccal és játékkal is élményt nyújtanak a gyerekeknek.
L. Mészáros Irma
Az Orgovány Gyöngyszemei
tánciskola meghívására a földvári
hastáncosokon kívül ott voltak

Bácsalmásról, Dunaújvárosból,
Kiskőrösről, Szolnokról, Tokodról is.
A Nagyné Bessenyei Janka
hastáncoktató két korosztályban
huszonnégy kislánnyal foglalkozik Dunaföldváron. Orgoványon
régi és új koreográfiával léptek
fel, s a nemrég elkészült új ruhájukban is debütáltak. Szerepeltek
legyező- és Ízisz fátyollal, de a
Hawai-számot, sőt egy modern
farmeros-pólós vidám táncukat
is bemutatták. A nagyobbak közül Czompó Hanna és Nagy Luca saját koreográfiát adott elő.
Az óvodás-kisiskolás kezdő csoport most lépett közönség elé
először. Az oktató elégedett a lányok szereplésével. Jól megol-

A zene mesél és simogat

H

angulatos zenés esttel
zárta idei évadját a Rátkay László Irodalmi Kávéház. A
VirágOm Együttes alapítója, a
dunaföldvári Ulbert Andrea mutatta meg saját dalait és kicsit a
lelkét is a meghitt, közvetlen
hangú rendezvényen.
L. Mészáros Irma
Az esten két zenésztársa kísérte, Papirnyik Norbert gitáron és
Agárdy Kovács Attila ütőhangszereken. De az egyik számban
közreműködött két általános iskolás diáklány is, Csepeli Dalma és
Szécsi Dorka.
Ulbert Andrea a programnak a
Dalok és történetek címet adta –
találóan. Hiszen mesélt és énekelt. Mesélt a kezdetekről, a tanulási folyamatról, s arról, milyen

szituációban születtek meg a dallamok, a szövegek. Amikor nehéz
életszakaszba került, a már korábban megvásárolt gitárjához fordult. S nemcsak tanulta a gitározást, hanem két akkord között
dallamokat dúdolt, s szöveget alkotott. Megíródott, ami kikívánkozott – mondta. Dalai 2007 és
2011 között keletkeztek. Hol egy
őrségi természetélmény, hol egy
kiállítás képe, hol a Szabadság-hídon érzett ritmusos mozgás ihlette a dalt. Saját személyes történeteit egy–egy találó irodalmi idézettel egészítette ki. Az egyszerű
zenei dallamok kíséretében erőteljesen hatott a dalok szövege.
Hatott, mert Ulbert Andrea számára a zene, a dal a lélek, az érzelmek kifejezése. „Senki nem
mesél úgy, mint ahogy nekem a
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Somogyi népművészek kiállítása

A

fafaragó galériában nyílt
meg a Somogy Megyei
Népművészeti Egyesület tagjainak anyagából összeállított kiállítás ”Megkötöm lovamat” címmel. Húsz éves fennállását ünnepli az egyesület, s ez alkalomból az év során több településen
mutatkoznak be kiállításukkal.
Szabados Sámuel
A látnivaló igen sokszínű és
gazdag, hűen tükrözi „Somogyor
szág” népművészeinek tehetsé
gét, alkotói fantáziáját. A szőtte
sek, fafaragványok, fazekas munkák mellett az érdeklődők meg
csodálhatják a gazdagon díszített
mézeskalácsokat, bőrdíszműve
ket is. A kiállítást Károlyi Irma
nyugalmazott Bessenyei György
díjas népművelő, az egyesület el
ső elnöke nyitotta meg. Hangsú
lyozta az egyesületté alakulás
fontosságát.
1997 óta működnek ilyen for
mában. Pályázatok útján pénzhez
juthatnak. Szakkörök, kézműves
foglalkozások, nyári táborok keretei közt ki-ki csiszolhatja tudását, képességeit. Ezek a lehetősé
gek biztosítják az utánpótlás bázist is. Napjainkban is vannak tehetséges fiatalok. Az egyesület
különböző fórumokon, rendezvé
nyen igyekszik őket elérni, felfe
dezni, és alkotásra ösztönözni

Isten hajléka
„Ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk…” (1 János 4,12)
„Szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek
által.”
Simon István
A hajlék az a hely, ahol a hontalan otthonra lel. Lélekben fejet
hajtva, kissé meghajolva, levett
sarukkal lép a szent helyre, ahol
testének, lelkének nyugalmat talál. Ezt üzeni nekünk szép magyar szavunk, a hajlék, melybe
régen alacsony ajtaja okán valóban csak meghajolva, fejet hajtva
lehetett belépni. Az otthon pedig

őket. Az egyesület keretei közt a
bemutatkozás, az ismertség is
könnyebb, például ilyen jellegű
kiállítások alkalmával. A nyitóbeszédben elhangzott, hogy Somogy
megye, vagy, ahogy a népnyelv
korábban nevezte „Somogyország” valóban kissé zárt világ. Ez
részben természeti adottságaiból
is fakad. A nagy erdők, dombok
közé zárt kis falvak hosszú ideig
őrizték sajátos kultúrájukat, élet
módjukat, mely a népművészeti
alkotásokban is tükröződik, pél
dául a betyárvilág legendái, a
pásztorélet romantikája. A térség
etnikailag sokarcú, hiszen XVIII.
századtól élnek itt német ajkú svábok, délen horvátok. Az ő hatásuk
főleg a zenében, táncban jelentke
zik, de például a szőttesek díszíté
se esetében jól felismerhetőek a
délszláv motívumok. A kiállított
alkotások nagy része napjainkban,
vagy nemrég készült, de tökéletesen tükröződik bennük több év
század hagyománya, értéke, életérzése. A művészek közül többen
személyesen is eljöttek a megnyitóra. Részben a földrajzi közelség
miatt is sokan közülük jól ismerik
városunkat, néhány helyi népmű
vésszel is szakmai kapcsolatban
állnak. A nyitó ünnepségen Czigány Tamás somogyi dudás lépett
fel. A kiállítás október 29-ig tekinthető meg. v
szó szerint azt jelenti, hogy ott vagyunk honosak, otthonosak, ahol
oltalom, sőt, szeretet vesz körül
bennünket. Ezért a hajlékunk jó
esetben nem csupán falakból és
bútorokból, de emberekből, csa
ládból áll. Sokan szenvednek a
magány miatt, ha még oly otthonos is a hajlékuk, de egyedül kell
élniük. Azonban még ennél is fájdalmasabb érzés a hajléktalanság,
a létezés teljes kiszolgáltatottsága. Igazából Isten is hajlékot keresett magának ama pünkösdkor,
amikor kiárasztotta lelkét a tanítványokra, vagyis beléjük költözött. Salamon óta tudjuk, hogy
„az Isten kézzel csinált templomokban nem lakik”, mert ►

Nyugdíjasok találkoztak

O

rszágos nyugdíjas találkozón vett részt a dunaföldvári Őszi Alkony Nyugdíjas
Klub tíz tagja Németh Lajosné
vezetésével.
L. Mészáros Irma
A Révfülöpön tartott rendezvényen csaknem húsz klub tagjai voltak jelen: többek között
Kulcsról, Bölcskéről, Tatabá
nyáról, de a távolabbi Nyíregyházáról és Recskről is.
A hetedik alkalommal tartott
találkozón minden klub bemutatkozó műsort adott. A földvári
klubvezető a török kori szép
földvári történettel, a fekete kötény legendájával és a papírfonással készült kiállítással ismertette meg a jelenlévő csaknem
háromszáz nyugdíjast. Részt vettek a tréfás játékokban, nagyokat
kacagtak, de megkönnyezték a
bányászhimnuszt, amelyet együtt

énekeltek a tatabányaiakkal a valaha élt és föld alatt maradt bányászokért. Élvezték a hajókirándulást, a rózsaligetet, s legfő
képpen a Balatont. Éjjel 11-kor
még a tó partján ültek, s a hajnal
megint ott találta őket. Hazafelé
Tihanyban jelen voltak a település Hősök napi rendezvényén és
a koszorúzáson, majd megnézték
a tájházat. Mindenhol szívélyesen fogadták őket.
Hazatérve a testvérklubokkal
való találkozót szervezik. Június
14-én ugyanis a Kis-Duna menti
horgásztanyán tartandó hangulatos programra, mulatságra
várják a bölcskei, madocsai,
solti, kulcsi és daruszentmiklósi
csoportok tagjait.
Élménnyel, feladatokkal és
örömökkel tölteni meg a napokat – ez teszi teljessé az emberi
életet – vallják az Őszi Alkony
tagjai. v

Rákóczi u. 2. (a városközpontban)
Telefon: 06 30 407 85 40

Cicatápok már 390 Ft/kg, kutyatápok már
199 Ft/ kg-os áron kaphatók. Dolly dog és Alpha dog 10 kg-os kutyatáp
1.750 Ft/ zsák. Eukanuba szuper-prémium minőségű tápok széles vá
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lasztékával várjuk vásárlóinkat.
Indul a kullancs és bolha szezon. Védje kedvenceit a nyolc hónapos védettséget nyújtó
Foresto és Kiltix nyakörvekkel !
Tavakhoz haltápok és vízkezelő eszközök kaphatók.
Mega menü horgászatra is!
N����� ������:
H��������: 800–1230; 1400–1700 S��������: 800–1200
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► igazi hajléka az ember. Bi-

zonyság erre a názáreti Jézus, aki
ab ovo, kezdettől fogva Isten hajléka, templomaként élte az életét.
A Szentlélekről sokféle definíciót
lehet mondani, ám a legegyszerűbb így hangzik: Isten lelke a
szeretet lelke, melynek hajlékává
lehetünk, hiszen „ha szeretjük
egymást, Isten lakik bennünk”. A
szeretet kiűzi a félelmet, képessé
tesz olyan cselekedetekre, melyekre egyébként nem lennénk
képesek. Akiben Isten lelke él, az
nem fél, nem méricskél, nem riad
vissza semmilyen nehézségtől
vagy kereszttől. A második világháború idején, a nagy Szovjetunió
magyarlakta területén, Beregszászon élt és szolgált Zimányi József lelkipásztor, aki néhány társával együtt egy levelet írt, melynek megszólítása ez volt: „Hatalmas Sztálin!” Ebben a levélben
udvariasan, de határozottan felszólítják a Generálissimust, hogy
térjen meg az Úrhoz, különben
elvész ő is, meg a birodalom is.
Írásuk ugyan nem került Sztálin
kezébe, mert senki nem merte neki továbbítani, de a lelkipásztorokat elítélték, kényszermunkára
vitték a Gulágra, ahol hosszú évekig raboskodtak. Sok nélkülözés
és szenvedés után mégis hazatérhettek, mivel Isten akarata nélkül
egy hajszál sem eshetett le a fejükről. Akiben Isten lelke lakik,
vagyis hajlékává lesz, annak Isten
is hajlékot és oltalmat ad. „Mily

kedvesek a te hajlékaid, ó Seregeknek Ura! Sóvárog, sőt eleped
a lelkem az Úr udvarai után, testem és lelkem ujjongva kiált az
élő Istenhez. Még a veréb is talál
házat, és a fecske is fészket, ahová fiókáit helyezi oltáraidnál, Seregek Ura, királyom és Istenem!
Boldogok, akik házadban laknak,
szüntelenül dicsérnek Téged!”
(84. Zsoltár, 2,4,5)
Valóban kedvesek, sőt gyönyörűségesek Isten hajlékai, a tenyérnyi templomoktól kezdve a hatalmas katedrálisokig, ahol mindnyájan otthonra lelhetünk, megpihenhetünk. Azonban az ő legkedvesebb hajléka: Egyszülöttje, a
názáreti Jézus, akiről ezt olvassuk: „Íme az én szeretett fiam,
akiben gyönyörködöm”, régi fordítás szerint „az én szerelmetes
fiam”.
Létezik egy rendhagyó szobor,
mely nem a kereszttel viaskodó,
de nem is a dicsőséges Krisztust
ábrázoló alkotás. Egy padon fekvő, kabáttal letakart, stigmatizált
alakról van szó, akinek látszanak
a sebei. A szobor címe pedig ez:
„A hajléktalan Jézus”. Meglepő,
sőt megdöbbentő ez a Jézus-megjelenítés, pedig ő maga mondta
magáról: „A rókáknak barlangjuk
van, a madaraknak fészkük, de az
emberfiának nincs hová a fejét
lehajtania.” Legszívesebben Péterrel együtt mi is azt mondanánk: „ez nem történhet meg veled, Uram”, pedig megtörtént és

ma is gyakorta megtörténik. „Jövevény voltam és befogadtatok”,
mondja az ítéletkor (Máté 25),
mert maga is átélte a hajléktalanságot, s eggyé lett mindazokkal,
akik ma is hajléktalanok. Kérdés,
hogy mi hajlandók és készek vagyunk-e befogadni a hajlékot kereső Krisztust, pontosabban Isten
általa kiáradó lelkét. Amikor a
föltámadt Jézus megjelenik a tanítványok előtt, megmutatja nekik a sebeit, s rájuk lehel ezt
mondván: „Vegyetek Szent Lelket!”. Mintha ezt mondta volna:
„Legyetek a Lélek templomává,
Isten hajlékává, a békesség honává. Legyetek az irgalom követei,
bocsássatok meg magatoknak és
egymásnak! Teremjétek a Lélek
gyümölcsét, mely mindenre elegendő, aki ebből eszik, nem éhezik meg soha. A Lélek gyümölcse
pedig: szeretet, öröm, békesség,
türelem, szívesség, jóság, hűség,
szelídség, önmegtartóztatás és
mértékletesség.” (Galata 5,5).
Mindezt jól illusztrálja egy kis
történet, mely két testvérről szól.
Pünkösd az aratás és hálaadás
napja volt. Ekkor történt, hogy
két testvér titokban nagylelkűen
megajándékozta egymást. Az
egyik így morfondírozott magában: „Én egyedül élek, bőven van
gabonám, bőven lesz kenyerem,
de a testvéremnek nagy családja
van. Mi lesz a sok éhes szájjal, ha
nem segítek nekik?” Miután
mindezt elgondolta, az éjszaka

motorkerékpárosokra, kerékpárosokra.
Tulajdon elleni szabálysértés:
Az elmúlt időszakban próbáltunk
fokozottan jelen lenni a külterületeken is, mely eredményeképpen
a kollégáim intézkedtek, eljárás
alá vontak több személyt falopások, mezei lopások elkövetése
kapcsán.
Itt hívnám fel ismételten a figyelmet a külterületen közlekedők, tevékenykedők körében,
hogy amennyiben idegen személyeket, gépkocsit vagy szabálysértőt, bűncselekményt elkövetőt

észlel, haladéktalanul értesítse
hatóságunkat.
Bűnügy: Az eltelt időszakban
ismételten elsődlegesen a vagyon
elleni bűncselekmények elkövetése valósult meg területünkön,
így voltak – már többször említett
– internethez köthető csalások,
melyek során a sértettek jóhiszeműen különböző termékeket rendeltek hirdetőktől, majd a vételárat átutalva megdöbbenve azt tapasztalták, hogy az általuk vásárolt termék nem jött meg, csalás
áldozatává váltak. Kérünk mindenkit, hogy amennyiben ilyen
jellegű vásárlást tervez, úgy csak
hivatalos, vagy előzetesen ellenőrzött eladótól vásároljon! ►

Rendőrségi hírek
Közlekedés: Az elmúlt időszakban többször említett, és közlekedési ellenőrzések során tapasztalt hiányosságok, szabálysértések sajnálatos módon továbbra is előfordulnak. A passzív
biztonsági eszközök használatának hiánya, kötelező biztosítás
hiánya, kanyarodás, közlekedési
szabályok kisebb fokú megsértése a jellemző probléma a közlekedők részéről.
A fentiekre tekintettel továbbra is fokozottan fogjuk ellenőrizni és szankcionálni a szabálysértéseket, különösen fókuszálva a
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leple alatt tíz kéve búzát vitt át a
testvérének, aki ugyancsak így
gondolkodott: „Nekem nagy családom van, de mi lesz a testvéremmel, aki egyedül van, akire
nem gondol senki? Ha megbetegszik, nem lesz, aki a kenyeréről
gondoskodjon.” Ezután fogta
magát, és ő is átvitt tíz kéve búzát
a testvérének. Reggel, amikor
fölkeltek, azt látták, hogy ugyanannyi kenyérnekvalójuk van,
mint korábban. Egyszer csak rájöttek, hogy mi történt, egymás
nyakába borultak, és könnyes
szemmel köszönték meg egymásnak a nagylelkűséget. v
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A háziorvosok
péntek délutáni
12 órától 17 óráig
történő rendelési
ideje
2017.06.16. Dr. Palkó Ágnes
2017.06.23. Dr. Móricz Zoltán
2017.06.30. Dr. Hallai Róbert

Prt -ldaa
►

Szintén csalás miatt rendeltünk el nyomozást, ahol a vásárló
egy olyan személygépkocsit vásárolt, melynek állapota, műszaki
állapota, közlekedésre alkalmas
biztonsága nem a hirdetésben szereplő adatokkal egyezett.

Eljárást indítottunk két dunaföldvári helyi lakos ellen kábítószer fogyasztás elkövetése miatt
akik egy korábbi ügyük kapcsán
beismerték különböző kábítószer
hatóanyag tartalmú anyagok fogyasztását. v

Orgonakoncert az evangélikus
templomban

2017. június 23-án pénteken délután 18 órakor dr. Kovács Attila
evangélikus lelkész tart orgonakoncertet az evangélikus templom
orgonáján.
Részletek hangoznak el Johann Sebastian Bach: Klavierübung
III. Teil c. művéből.
Szeretettel várunk mindenkit!
Az evangélikus gyülekezet tagjai

Misszió az Arab-félszigeten
Keresztények az iszlám világban
2017. június 24-én szombaton kora délután az evangélikus templom
kistermében Pirger István tart előa
dást az arab világban élő kereszté
nyekről és a muszlimokról, akik ke
reszténnyé akarnak válni.
Szeretettel várunk mindenkit!
Az evangélikus gyülekezet tagjai

Dunaföldvári vár
Nyitva tartás:
2017. április 1től – 2017. októ
ber 29-ig
Kedd–vasárnap 10:00–18:00
Hétfő szünnap

Kiállítások a
Vártoronyban

» Vak Bottyán emlékezete
» „Rózsalevél, felkap a
szél...”Sárdy János emlékkiállítás
» „40 éve vár a Vár”

Kiállítások a Fafaragó
Galériában

Mesebeli Afrika – Magyar László nyomában
Megkötöm lovamat – 20 éves a
Somogy Megyei Népművészeti
Egyesület

Pince Mozi a
Várpincében
Belépő:
A dunaföldvári óvodás csoportok és iskolás osztályok számár
a belépés díjtalan!
A Múzeumok éjszakáján és a
Földvári Nyári Esték előadásai
nak napjain (színházjeggyel) a
belépés INGYENES!
Felnőtt – 800 Ft
Gyerek, nyugdíjas, csoportos –
500 Ft
Hőspróba – 1.000 Ft/fő (beje
lentkezés szükséges)
Múzeumi foglalkozás – 300 Ft/
fő (bejelentkezés szükséges)
Tárlatvezetés – 3.000 Ft (bejelentkezés szükséges)

Művelődési ház
Nyári programok

Június 24. szombat 18:00
MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
a Dunaföldvári Várban
» Kézműves játszóház
» Különleges tárlatvezetések
» Koncertek: ViráGom és a Hoppáré zenekar
» Pince mozi
» Jósda
» Bátorság-próba
» Kemencés lángos
» Bor-Pavilon
Július 1–21
FÖLDVÁRI NYÁRI ESTÉK
Színház, zene és tánc a Dunaföldvári Vár szabadtéri színpadán
Július 10–14.
TÖRTÉNELEM TÁBOR
Több helyszínen, 6 éves kortól
11.000 Ft
Augusztus 4. péntek 19:00
MUZSIKÁS EGYÜTTES KONCERTJE
a Várudvaron
Jegyár: 2.000 Ft
Jegyárusítás a Tourinform irodában
Augusztus 20. vasárnap
SZENT ISTVÁN NAP XX. ORSZÁGOS
HALÁSZLÉFŐZŐ
VERSENY
10:00 Ünnepi szentmise és istentiszteletek
11:00 Ünnepi műsor, új kenyér megáldása és koszorúzás a Szent
István szobornál
14:30–19:00 Légi bemutató, habparty, helyi csoportok műsora,
koncert
19:00 Vastag Csaba koncert
21:00 Tűzijáték
21:30 DJ party
Augusztus 25. péntek
FÖLDVÁRI LAKODALOM
táncjáték a Dunaföldvári Vár szabadtéri színpadán
Dunaföldvári Ördögszekér Táncegyesület
Szeptember 23–24.
SZÜRETI FESZTIVÁL
» Operett és musical est
» Szüret ízei főzőverseny
» Szüreti felvonulás
» LÖFAN mazsorett műsora
» Néptánc gála
» Rúzsa Magdi koncert
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Földvári
nyári esték
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zínház, zene és tánc a
Dunaföldvári Vár szabadtéri színpadán

2017. július 1–21
Július 1. szombat 21 óra
(esőnap július 2.)
Georges Feydeau:
A balek, avagy a hülyéje
bohózat két részben
Pesti Művész Színház
Július 8. szombat 21 óra
(esőnap július 9. vasárnap)
Dés László-Nemes Iván:
Valahol Európában
musical
Bartók Kamaraszínház Dunaújváros
Július 14. péntek, 21 óra
(esőnap július 16. vasárnap)
BUDAPEST BÁR
ZENEKAR
koncertje
Július 21. péntek 21 óra
(esőnap július 24. hétfő)
Szép Ernő: Vőlegény
zenés vígjáték három részben
Orlai Produkció
Információ:
Városi Művelődési Központ és
Könyvtár
7020 Dunaföldvár, Ilona u. 9.
Tel: 75/541–000
Fax: 75/541–001
E-mail: muvhaz@dunafoldvar.hu
Web: www.nyariestek.hu
Online jegyvásárlás:
www.ticketportal.hu

Tervezés
• Családi házak (szoc.pol.is!), üzletek,
• irodák, ipari épületek, melléképületek.
Értékbecslés
• Hitelkérelemhez,
• ingatlan adás–vételhez.
Ingatlanforgalmazás
• Építész tanácsadással,
• teljes körű ügyintézéssel, ügyvéd közreműködésével, ingyenes nyilvántartással.

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

Kilencedik helyen végzett a DFC
Szabados Sámuel
A 22. fordulóban Majoson szerepelt gárdánk. A háromesélyesnek tűnt találkozón végül szép
földvári siker született. A hazaiak
jutottak vezetéshez a mérkőzés
elején, s tartották is az előnyüket
a félidőben. Fordulás után nem
sokkal Fröhlich egyenlített, majd
az 58. percben Tóth góljával megszereztük a vezetést. Nem sokáig
örülhettünk, mert vendéglátóink a
60. percben ismét egyenlítettek.
Két perc múlva viszont ismét
Tóth volt eredményes. Izgalmas
lett a mérkőzés hajrája, a Majos
kitámadott az egyenlítés reményében. Csatáraink ezt látva kontratámadásokkal veszélyeztettek.
A 88. percben eldőlt a találkozó.
Kiss Patrik talált a hálóba. 4:2-es
földvári siker született.

A következő hét végén Kakasdot fogadtuk. Az első félidő
nagyszerűen alakult. Farsang,
Kiss és Tóth góljaival 3:0-ás
előnyhöz jutottunk. A folytatás
viszont megdöbbentő volt. Vendégeink három gólt szereztek. Az
utolsó, az egyenlítő találat a
hosszabbítás 2. percében született. Balszerencsének is nevezhetjük.
Az utolsó helyezett Őcsény ellen mindenki biztos földvári sikert remélt. A szétesően játszó
hazaiakkal szemben 0:6-os félidő
után gólarány javító 0:9-es DFC
siker született.
Izgalmasan alakult a hazai Kölesd elleni meccs. A vendégek
szereztek vezetést a 22. percben,
de tíz perc múlva jött az egyenlítő
gól. A második félidő földvári fö-

Mozgalmas heteket élnek át a
horgászok

Á

prilis végén rendezte tavaszi békés halfogó versenyét a Dunaföldvári Sporthorgász Egyesület. Ideális idő, szélcsend és kellemes napsütés várta a versenyzőket.
Szabados Sámuel
Az időpont kiválasztása sem
volt véletlen, hiszen a nyárfák
még nem hullatták termésüket,
mely a víz felszínén összegyűlve
zavarja a horgászatot. A várakozásnak megfelelően húszan álltak
rajthoz a reggeli órákban. A végén
kissé meglepő eredmény született, mivel az első három helyet
dunaegyházi versenyzők szerezték meg. Pala Attila 4280 grammos fogással lett győztes, Alföldi
Istvánt és Bagó Gábort megelőzve. Az összesen 24 kiló halat fogtak a versenyzők, ami Kiss Lajos
egyesületi elnök szerint kicsit nagyobb mennyiség az utóbbi évek
átlagánál.
Május 19-én tartotta évi küldöttgyűlését az egyesület a
kis-dunai horgásztanyán. A mint-

egy hatszáz fős tagságot harmincegynéhányan képviselték. Az első
napirendi pont az elmúlt év értékelése volt. Az elnöki beszámoló
után a szakfelelősök kaptak szót.
Beszámolók hangzottak el a versenyekről, a fejlesztésekről, haltelepítésről. Kiss Lajos elnök kiemelte, hogy a múlt évben kicsit
többet költöttek fejlesztésekre, de
ez mind szükséges volt, s az egyesület pénzügyi helyzete stabil. A
továbbiakban az idei év feladatai,
eseményei kerültek napirendre.
Folytatódik a telepítés. Az első
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lényben telt. Múltak a percek,
már–már mindenki beletörődött a
döntetlenbe, csak Széles Gergő
nem, aki a 90. percben szerezte
meg számunkra a 2:1-es győzelmet jelentő gólt.
Az utolsó fordulóban Dombóváron gól nélküli döntetlen született. Csapatunk a bajnoki szezont
a kilencedik helyen zárta 32 ponttal a 33 pontos Kölesd mögött. A
bajnokságot a Szekszárdi UFC II.
nyerte. A bajnokság során kilenc
győzelmet arattunk, ötször játszottunk döntetlent, tízszer szenvedtünk vereséget. Gólarányunk
47–37 lett. A gyengébb őszi teljesítményhez viszonyítva a tavasz során eredményesebb volt
a gárda, a középmezőnybe stabilizálva magát el tudta kerülni
a kieső zónát. Rövid nyári szünet után júliustól az alapozás
időszaka kezdődik a fiúk számára. v
félévben húsz mázsa hal már a
vízbe került. Sajnos a hal ára folyamatosan emelkedik, így idén
az akció többe fog kerülni. Ez évben elkezdődik a botház felújítása. A tervek szerint 4–5 személyes fűthető lakrész lesz kialakítva. Továbbá újabb konyharész
épül. Javában zajlik már a horgászjuniális szervezése, mely során egész napos, főleg szórakoztató programok várják a résztvevőket. Az időpont június 24-e.
Lesz halászléfőző verseny, többféle gyerekprogram, lovaskocsizás, csónakázás. Egész nap sörsátor zenével, estefelé pedig sztárvendég lép fel Rock Lady személyében. A szervezők minden érdeklődőt szívesen látnak. v

Bringatúra 2017
Part -Oldalak

Baksay Erika

H

oller Ferenc idén nyolcadik alakalommal rendezte meg a Dunaföldvár-Bölcske bringatúrát, ezúttal pünkösd
vasárnapján, ragyogó nyári időben. A rendezvényről a városi
TV-nek beszélt.
A nyolcadik alkalom után talán
már kimondhatjuk, hogy a bringatúra tradícióvá vált. A pünkösdi
időpontot is szeretnénk megtartani, mert könnyen megjegyezhető,
tehát mindenki jegyezze be a naptárába, hogy minden pünkösdi vasárnapon bringatúra!
A helyszín megváltoztatása is
jól sült el, hiszen már tavaly látszott, hogy kinőttük a Vár-udvart.
Lévén, hogy a rendezvény nem
csak magáról a biciklizésről szól,
hanem szeretne a résztvevők számára egész napos családi rendezvényt nyújtani, nagyobb helyet
kellett keresnünk. A Duna-part
hangulatos és tágas helyszíne volt
az idei rendezvénynek, elfért a
450 nevező. Minden évben nő az
érdeklődők száma, tavaly 417
volt, és reméljük, egy kicsit nagyobb reklámmal, egy kicsit jobb
szervezéssel nem is soká elérjük
az 1000-et is.
Idén a nevezők reggel 8-tól regisztrálhattak, majd a polgármester köszöntője után egy kis aerobik bemelegítés után 10.30-kor
elindultak a kerékpárosok Bölcske felé. Mindig vannak, akik
gyorsan megfordulnak, de természetesen megvártuk a kicsiket is,
akik lelkesen végigtekerték a 20
km-es távot. A megérkezés, pihenés után bográcsos főzés következett, majd 14.30-tól az Irigy hónaljmirigy előadását élvezhettük,
16 órától pedig a Bóbita zenekar
játszott a kicsiknek. A rendezvény
moderátora Garami Gábor rádiós
műsorvezető volt.
Magunk is tudjuk, hogy a nap
akkor lenne kerek, ha este még
megfejelnénk egy koncerttel, de
ennyire futotta. Nincs részvételi
díj, a rendezvényen elérhető játékok – ugrálóvár, rodeó-bika, ►
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► buborék foci – használata in-

gyenes, ahogy a fellépő zenekarok koncertje is. Mindezekre
szponzoroktól gyűjtünk, akik
egyébként növekvő számban támogatják a rendezvényt, de egy
kicsit ügyesebben, kicsit jobb reklámmal biztosan fokozhatjuk még
az adakozó kedvet. v
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