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Ezüstérem a Tardicionális
Íjász Világbajnokságon
Szeptember 23. és 28. között Dél-Koreába, Incsonban rendezték meg ötödik
alkalommal a Tradicionális Íjász Világbajnokságot. Magyarországot tizenketten képviselték, közöttük volt Dr. Rácz
Attila is, a Dunaferr Ifjúsági Szervezet
Kerecsen Íjász Klub tagja. A magyar
férficsapat a 100 lövésbõl álló viadalon
csupán két ponttal maradt le a gyõztes
japán alakulattól. A versenyen a 15 éves
Keszi Viktória aranyérmet nyert.


Dr. Rácz Attila

BALOGH EMESE

Dr. Rácz Attilát, Cicerót a földváriak néptáncosként, koreográfusként, mûvészeti vezetõként ismerik. Az íjászat öt éve tartó szerelem az életében; s egy év kõkemény edzés
eredményeként került be idén a világbajnokságon induló magyar csapatba.
A dél-koreai világbajnokságon 35 ország 180 versenyzõje mérte össze tudását
hagyományos íjászatból. A nemzetközi
versenyt ötödik alkalommal rendezték
meg a Szöulhoz közeli városban; elsõ alkalommal a szöuli olimpia idején, a nem
hivatalos sportágak olimpiájának egyik
versenyszáma volt. Azóta már önálló világbajnoksága is lett, mellyel egy idõben a
témáról tudományos konferenciákat szerveznek; idén az identitás-, kultúramegõr-

zés fontosságáról és lehetõségeirõl, illetve
a régészeti leletek újra feldolgozásának
módjairól.
Dr. Rácz Attila elmondása szerint a
megmérettetés alapkövetelménye, hogy
minden nemzet a saját íjászati hagyományait mutassa be. Így például a japánok
bambusz-, a dakota indiánok fa-, a magyar
csapat tagjai pedig visszacsapó íjjal versenyeztek. A célok és a távok is alkalmazkodtak az egyes nemzeti sajátosságokhoz:
az amerikaiak szarvas alakzatra, a japánok
harci zászlóra, a mongolok kosárkákra, a
magyarok mozgó célpontokra lõttek, s a
távolság is nemzetenként változott. Az
összemérhetõséget az adta, hogy valamennyi csapat valamennyi pályán megmérettetett, minden célon és minden távolságon.
A világbajnokságon a magyar visszacsapó íj bebizonyította, hogy nem csak a
honfoglalás korában volt rendkívül hatékony. Bár egy taktikai hiba megkeserítette ezüstérmeseink szájízét – a magyarok
a nagy rivális mongolok elleni küzdelemre összpontosítottak, miközben egy veszszõnyi elõnnyel mindenkit legyõztek a
japánok – a nemzetközi siker nagy jelentõségû a magyar tradicionális íjászsport
életében. 

Takarékszövetkezeti Érdemérmet kapott Dávid Edit
A Takarékossági Világnapon Takarékszövetkezeti Érdemérem kitüntetést vehetett
át Dávid Edit a Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet központjának fõkönyvelõ-helyettese. Az eredetileg kertészmérnök
képesítéssel rendelkezõ szakember 13 éve
tölti be ezt a feladatkört, munkája elismeréseként vehette át az OTSZ elnöksége által adományozott kitüntetést.
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Dávid Edit 1998 óta dolgozik fõkönyvelõ- helyettesként a Dunaföldvár és Vidéke
Takarékszövetkezet központjában. Munkaköre igen szerteágazó: a 19 kirendeltség
adatai nála futnak össze.

Dávid Edit

A díjra Jákli János ügyvezetõ igazgató
terjesztette fel. Dávid Edit elmondása szerint a kitüntetés híre meglepetésként érte;

Madocsán találkoztak a Kisgazdák
2011. október 15-én Madocsán találkoztak a dél-dunántúli Kisgazda vezetõk.
Az ülésen részt vett dr. Turi-Kovács Béla a Kisgazda Polgári Egyesület - Kisgazda Polgári Szövetség (Kisgazdák) országos elnöke, Tóth Ferenc Tolna megyei kormánymegbízott és Pótápi Árpád
a Fidesz Tolna megyei választmányának
elnöke.


BALOGH EMESE

Tóth Ferenc kormánymegbízott, 2. számú választókerület egyéni képviselõje elmondta, hogy számára a választókerület
Kisgazdái nagy segítséget jelentenek; korábbi és legutóbbi választási eredményeit

nagymértékben köszönheti támogatásuknak. A maga részérõl fontosnak tartja,
hogy a Fidesszel szövetséges kisgazdák
minél többször megjelenjenek a közvélemény elõtt, s ahogy a madocsai találkozón
is, megvitassák a problémáikat, tapasztalatokat cseréljenek, illetve beszéljenek a
költségvetés magyar vidéket támogató
lehetõségeirõl. Potápi Árpád a Fidesz megyei választmányának elnöke elmondta, a
hogy már 1998-ban úgy lett képviselõ a
választókerületében, hogy a Kisgazda jelölt visszalépett a javára. Azóta minden
képviselõválasztáson kiválóan együttmûködik a Kisgazda aktivistákkal és választókkal.
Mint azt Dr. TuriKovács Béla elmondta, a Tolna,
Baranya, Somogy,
Fejér, Veszprém,
Zala megye Kisgazda elnökeinek, vezetõségi tagjainak
részére szervezett
tanácskozás egy sorozat része. Az elnök országjárása
során végig kívánja
járni azt a nyolc régiót, amelyet a Kisgazdák felállítottak.
Számára a legfontosabb most az, hogy
2.

mindössze egy héttel az átadási ünnepség
elõtt egy értekezleten tudta meg, hogy õ is
a díjazottak között szerepel.
Az átadási ünnepséget a MOM parkban,
Budapesten tartották, az érdemérmeket a
Takarékbank és az OTSZ elnöke adta át
egy gálamûsor keretei között a takarékszövetkezeti dolgozóknak.
Dávid Edit számára a kitüntetés – bár
anyagi vonzattal is bír - elsõsorban erkölcsi elismerés. A felterjesztõ, Jákli János
szerint a rangját az is mutatja, hogy Tolna
megyében idén mindössze két fõnek ítélte
oda az OTSZ elnöksége, s utoljára dunaföldvári munkatárs három éve vehette át
ezt a díjat. 

a kormánnyal megértesse, szükséges a
földbirtok-, termelés- és vidékfejlesztési
reform mielõbbi megindítása.
A találkozó fõ szervezõje Dr. Szigethy
András a Fidesz országos választmányának
tagja szerint fontos, hogy a kormányprogramban is megjelenjen a magyar föld tulajdonviszonyainak rendezése, az állami földek bérelhetõségének módjai, a mezõgazdasági vállalkozások lehetõségei. Ahogy a felszólalók többsége, így õ is olyan próbaévnek tekinti a 2012-es évet, amely eldönti,
hogy Magyarországon elindulhat-e a kis és
középbirok megerõsödése. 

Bajba jutott
adósok figyelem!
VÉGREHAJTÁSI KÁROSULTAK
FOGYASZTÓVÉLELMI EGYESÜLET


BANKI

ÉS

A Banki és Végrehajtási Károsultak
Fogyasztóvédelmi Egyesület díjmentesen biztosít tanácsadói, mediációs
lehetõséget a fizetési nehézségekkel
küszködõ lakosok részére telefonon és
interneten keresztül.
Dunántúli referens:
_ 36 70 432 8867
_ fogy.ved.dunantul@gmail.com
_ www.bankikarosultak.hu
Jelentkezzen a fenti elérhetõségeken.

Püspöki látogatás
2011. október 25-én Dunaföldvárra látogatott Udvardi György pécsi megyés
püspök. A vizit, mely elsõsorban tájékozódó jellegû volt, egyben alkalmat adott
a bemutatkozásra is.


SZABADOS SÁMUEL

Beiktatása óta Udvardi György püspök
úr igyekszik végigjárni az egyházkerület
plébániáit, egyházi intézményeit információszerzés céljából. A földvári látogatás is
ennek a programnak az egyik állomása
volt.
A nap során a vendég Petkó Tamás plébános társaságában felkereste a templomokat, kápolnákat, temetõket; tájékozódott
azok állapotáról. A polgármesteri fogadás
után este felszentelte a Barátok temploma
elõtt álló keresztet, amely Gallai Sándor és
neje támogatásával újult meg. Végül szentmisét tartott a templomban, mely után elbeszélgetett a hívõk kis csoportjával.

Udvardi György

A püspök úr kérdésünkre válaszolva elmondta, hogy kellemes benyomásokkal távozik városunkból. Sok értékes, egyházi
mûemléket látott, melyeket a közösség
igyekszik rendben tartani. Mint mondta,
további munkára is szükség van - például a
templombelsõk restaurálására -, melyet a
püspökség a lehetõségeihez mérten a jövõben támogatni fog.

Udvardi György örült, hogy a hétköznap
ellenére nagy számban vettek részt a hívõk
az esti misén; aktív és lelkes gyülekezetet
ismert meg Földváron. Elmondása szerint
elõdje, Májer Mihály püspök úr gyakran
beszélt neki a dunaföldvári éveirõl, és
örömmel tapasztalta, hogy Májer Mihályt
napjainkban is nagy tisztelet övezi városunkban.
Keresztes Lajos polgármester is hasznosnak, értékesnek minõsítette a püspöki
látogatást. Mint mondta, megbeszélésük
során szóba került a temetõk állapota is. A
Jobbágy õsök útja melletti temetõ a 70-es
évek óta nem mûködik, elképzelhetõ, hogy
a jövõben ingatlanként értékesíthetõvé válik, vagy más módon hasznosításra kerül.
Ígéretet kapott a város a templomok felújításának folytatására is, de a jelenlegi pályázatok a kistelepüléseknek kedveznek,
tehát várni kell az újabb kiírásokra. A pécsi egyházmegye és városunk vezetõje is
kifejezte abbéli reményét, hogy a város és
a püspökség kapcsolatai a jövõben kiszélesednek. 

Tolna megyeiek látogatása Main-Tauber járásban
ra. Jártak egy 83 hektáron felépített napelem parkban, amely egész mikrotérségünk energiaellátását biztosítani tudná, illetve egy bio-tüzelõanyag gyárban, amely
a lakosság mindennapjaiban biztosítja a
megújuló energiát.

Takács Zoltán

A Tolna Megyei Közgyûlés tagjai október elsõ hetében négy napot töltöttek a
baden-württembergi tartomány legészakibb és egyben legnagyobb járásában:
Main-Tauberben.
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Takács Zoltán a közgyûlés tagjaként
szintén részt vett a testvérjárásban tett látogatáson, melynek okát a 20 éve aláírt testvérkapcsolatok megünneplése adta. A
négynapos program során a Tolna megyei
képviselõk megismerhették, hogyan készülnek németországi partnereink az atomerõmûvek bezárását követõ energiaellátás3.

Takács Zoltán elmondása szerint nem
csupán az alternatív energiaellátás megoldásai szempontjából volt számára tanulságos a kirándulás. A dunaföldvári turisztikai élet számára is hasznosítható ötleteket
látott a német testvérjárásban. 

Üléstermi
tudósítások
Dunaföldvár város képviselõ-testülete
október 11-én tartotta soros ülését,
melynek napirendjén 20 nyilvános és
egy zárt ülésen tárgyalandó téma szerepelt. Az ülésen minden képviselõ jelen
volt.


BAKSAY ERIKA

Az elsõ napirendben a képviselõk jelentést fogadtak el a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, majd módosították a
helyi szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer egyes szabályairól szóló rendeletüket. Ezután a testület arról döntött, hogy
részt kíván venni a Helyi és térségi jelentõségû vízvédelmi rendszerek fejlesztése elnevezésû pályázaton, melynek összértéke
402 millió Ft, biztosítja annak önerejét,
ami 40 millió Ft, és megszerzi az ahhoz
kapcsolódó vagyoni értékû jogokat. Az elkészült tervek alapján a pályázat segítségével a város a József utca és Attila utca, az
Aradi köz és a Kenderföldi árok vízvédelmi rendszerének fejlesztését fogja megvalósítani.

Pályázati felhívás
Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012
KERESZTES LAJOS POLGÁRMESTER
Dunaföldvár Város Önkormányzata
csatlakozott a Nemzeti Erõforrás Minisztérium által meghirdetett Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat „A” típusú pályázatához.
A pályázók köre:
Az önkormányzat illetékességi területén
lakóhellyel rendelkezõ felsõoktatásban tanuló hallgatók jelentkezhetnek, akik
– szociálisan hátrányos helyzetûek (az
elbírálás idõpontjában a család egy fõre
jutó havi jövedelme nem haladja meg az
érvényes öregségi nyugdíjminimum másfélszeresét 42750 Ft/vagy a családi körülményeibõl adódó szociálisan hátrányos helyzet figyelembevétele esetén 57
000 Ft-t),
– teljes idejû (nappali tagozaton), alapképzésben, mesterképzésben, egységes


A testület ezután döntött az 1 éven aluli
gyermekek agyhártyagyulladás elleni védõoltásának, valamint a 15 hónapos gyermekek bárányhimlõ elleni védõoltásának
támogatásáról, majd 300 ezer Ft támogatást adott a Református Gyülekezet Imaházának tetõszerkezet-felújítására.
A Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtár
könyvtárvezetõi álláshelyére a képviselõk
a beérkezett egy pályázat alapján Raffainé
Kókány Juditot nevezték ki, majd tájékoztatót hallgattak meg a 2011-es évi szociális
nyári gyermekétkeztetés lebonyolításáról.
Módosították a D-B-M-MONI Intézményfenntartó Társulás Alapító Okiratát, majd a
Vár, mint mûemléki épületegyüttes mûködtetését tárgyalták.
Hosszan fontolgatta a testület a Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése
címû pályázat beadásáról szóló elõterjesztést. Ismeretes, hogy a DDIF Zrt. (a fürdõ
komplexum) egy korábbi hasonló, 206
millió Ft összköltségvetésû, 50%-os támogatású elnyert pályázatát az önkormányzat, mint tulajdonos, forráshiány miatt
visszamondta. Jelen pályázat hasonló célú,
a maximális támogatási összeg 300 millió
Ft, viszont csak 30% önerõt igényel. Az elnyert pályázattal a helyi fürdõ fejlesztése,
szolgáltatásainak bõvítése lenne a cél. Az

ülésen a testület megadta az engedélyt a
pályázat és a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére.
A következõ napirendben a képviselõk 44 arányban ismét nem választották meg alpolgármesternek Takács Zoltán képviselõt.
A következõkben a testület a Béke tér 1.
szám alatti társasház lakóinak felújítási kérelmét tárgyalta, önkormányzati lakás átminõsítésérõl döntött, a paksi PO-RA Bt-t
bízta meg a gyepmesteri feladatok ellátásával, és telekvásárlási kérelmet bírált el.
Ezután a képviselõk a Kálvária komplex partfal stabilizációja és vízrendezése
okán ingatlanok vásárlásáról döntöttek,
majd lakossági ingatlan vételi és eladási
kérelmeket bíráltak el. Tárgyalták a Dr.
Major és Társa Egészségügyi Bt-nek az
Irinyi utcai felnõtt háziorvosi rendelõben
az ÁNTSZ vizsgálat során tapasztalt hiányosságok pótlásával kapcsolatos kérelmét, majd tájékoztatót hallgattak meg a
háziorvosi praxisok, fogorvosi praxisok,
orvosi ügyelet, Védõnõi Szolgálat, helyi
labor munkájáról.
A zárt ülésen a képviselõk a Bölcskét
megkerülõ szennyvízvezeték beruházással
és a Paksi VÍZMÛ Kft-vel folyamatban levõ ügyekkel kapcsolatos tájékoztatást hallgatták meg. 

osztatlan képzésben, vagy felsõfokú szakképzésben, a képzési keretidõn belül folytatják tanulmányaikat.
A pályázat kötelezõ mellékletei:
– „A” pályázati ûrlap,
– A felsõoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás a
2011/2012. tanév elsõ feléõl.
– Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élõk egy fõre jutó havi nettó jövedelmérõl.
– A szociális rászorultság igazolása:
munkanélküliség, betegség, család vagyoni helyzete stb.
A pályázati ûrlap csak a fent meghatározott kötelezõ mellékletekkel együttesen érvényes.
A pályázat benyújtásának határideje:
2011. november 14.
(Adatlapok a polgármesteri hivatal 1.
számú irodájában ingyenesen igényelheõk,
vagy a www.dunafoldvar.hu és a
www.bursa.hu honlapról letölthetõk.)
Pályázatot a polgármesteri hivatal 1.
számú irodájába kell benyújtani. 7020
Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.

A pályázatokat a Képviselõ-testület
Oktatási-, Kulturális-, Egészségügyi-,
Szociális-, Ifjúsági és Sport Bizottsága
bírálja el. 

4.

TÁMOGATÓINK
Dunaföldvár
Város
Önkormányzata
Dr. Süveges Árpádné
Petrovics Józsefné
Ráthgéber
Lászlóné

A D-B-M Mikrotérségi Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola

Magyar László Gimnázium és Szakiskola Tagintézmény
felvételi tájékoztatója
GIMNÁZIUMI KÉPZÉS és a felvétel rendje a 2012-2013-as tanévben
OM azonosító: 201167, Telephely: 14, Dunaföldvár, Templom u. 5.
A nyílt napon, illetve elõzetes idõpont egyeztetéssel szeretettel várjuk az iskolánk iránt érdeklõdõket!
A 6 osztályos gimnáziumba az általános iskola 6. osztályába járó diákok jelentkezhetnek.
A 6 osztályos képzés tagozatkódja: 03
Jelentkezés: A tanuló a gimnáziumból
kapott központilag kiadott jelentkezési
lapon közvetlenül a gimnázium részére
juttatja el jelentkezését 2012. február
17-ig.
A felvételrõl az általános iskolai 5. év
végi, 6. félévi tanulmányi eredmények
alapján döntünk. A felvételi pontszámot a
következõ tantárgyak érdemjegyeibõl számítjuk: magyar nyelv, magyar irodalom,
matematika, történelem, idegen nyelv, informatika (maximum 60 pont).
Nyílt napot az érdeklõdõ tanulók szá-

mára 2011. november 22-én, kedden
7.50 órától 14 óráig tartunk. Az érdeklõdõ szülõk számára tájékoztatót 2012. január 16-án, hétfõn 17.30 órakor tartunk
a gimnáziumban.
Az 5 évfolyamos képzési idejû osztályba a nyolcadikos tanulók jelentkezését
várjuk.
Az 5 osztályos (nyelvi elõkészítõ) képzés tagozatkódja: 02
Jelentkezés: Jelentkezési lappal az általános iskolában.
A 4 éves képzési idejû osztályba a
nyolcadikos tanulók jelentkezését várjuk.
A 4 osztályos képzés tagozatkódja: 01
Jelentkezés: Jelentkezési lappal az általános iskolában.

A felvételrõl mindkét képzési idejû osztály esetében az általános iskolai 7. év végi,
8. félévi tanulmányi eredmények alapján
döntünk. A pontszámot a következõ tantárgyak érdemjegyeibõl számítjuk: magyar
nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, fizika, kémia, biológia,
földrajz, informatika (maximum 100 pont).
Nyílt napot az érdeklõdõ tanulók számára 2011. november 22-én, kedden
7.50 órától 14 óráig, a szülõk számára
tájékoztatót ezen a napon 17.30 órakor
tartunk a gimnáziumban.
Bõvebb információ, idõpont egyeztetés:
Balogh Emese igazgató, Tel.: 75/ 541-269,
75/ 541-270, Dunaföldvár, Templom u. 5., email: magyarlaszlogimi@freemail.hu 

SZAKISKOLAI ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLAI KÉPZÉS A 2012-2013-AS TANÉVBEN
OM azonosító: 201167, Telephely: 01, Dunaföldvár, Templom u. 9.
A 2012/2013. tanévben egy kilencedik
osztályt indítunk:
21 kód: gépészet, mezõgazdaság szakmacsoportok (2 évf.+szakképzési évfolyamok)
22 kód: könnyûipar, kereskedelem-marketing, vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportok (2 évf.+szakképzési évfolyamok)
Elõrehozott szakképzés:
24 kód: elõrehozott szakképzés gépészet
szakmacsoport – hegesztõ szakképesítés.
25 kód: elõrehozott szakképzés gépészet
szakmacsoport – szerkezetlakatos szakképesítés.
26 kód: elõrehozott vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport – panziós, falusi
vendéglátó szakképesítés.
27 kód: elõrehozott szakképzés kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
szakmacsoport – élelmiszer- és vegyiárueladó szakképesítés.
28 kód: elõrehozott szakképzés könnyûipar
szakmacsoport – nõi szabó szakképesítés.
29 kód: elõrehozott szakképzés gépészet
szakmacsoport – központifûtés- és csõhálózat-szerelõ szakképesítés.

30 kód: elõrehozott szakképzés gépészet
szakmacsoport – növénytermesztési gépüzemeltetõ, gépkarbantartó.
A szakképzõ évfolyamokon az alábbi
képzések indítását tervezzük
8 általános iskola és betöltött 16. év után
az OKJ szerint: panziós, falusi vendéglátó,
szerkezetlakatos, épületgépészeti csõhálózat- berendezés szerelõ: központifûtés- és
csõhálózat-szerelõ, vízvezeték- és vízkészülék-szerelõ, növénytermesztési gépüzemeltetõ, gépkarbantartó, festõ, mázoló és
tapétázó.
A 10. osztály befejezése után: irodai aszszisztens, nõi szabó
Érettségizetteknek ajánljuk: élelmiszer- és vegyiáru kereskedõ
A speciális szakiskolában az alábbiakra van lehetõség:
23 kód: 9-10. osztályban speciális tanterv szerint, tanulásban akadályozott diákok tanulnak és az alábbi szakma csoportokkal ismerkednek meg kis létszámú csoportokban: gépészet, könnyûipar, mezõgazdaság, kereskedelem-marketing.
A késõbbiekben lehetõségük van az
alábbi szakmák elsajátítására: élelmiszer
5.

és vegyi áru-eladó, parkgondozó, munkaruha- és védõruha-készítõ, lakástextil-készítõ, szerkezetlakatos, lemezlakatos.
Elõzetes idõpont egyeztetéssel szeretettel várjuk az iskolánk iránt érdeklõdõket!
Nyílt napot az érdeklõdõ tanulók számára 2011. november 22-én, kedden
7.50 órától 14 óráig, tartunk a szakiskolában.
Bõvebb információ, idõpont egyeztetés: Csizmadiáné Mihálovics Magdolna
igazgatóhelyettes, Dunaföldvár, Templom
u. 9., tel.: 75/ 541-265, 75/ 541-266.

Felhívás
DUNAFÖLDVÁR VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
Ezúton tájékozatjuk a lakosokat, hogy
az E-ON által közterületen végzett, vezeték körüli lombtalanítás során keletkezett ágak, gallyak térítésmentesen elvihetõk. 


Az év Orvosa
pályázat
A betegek ajánlását idén is várja
az Astellas-díj
Egy hónappal ezelõtt indult útjára a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek
Szövetsége (MOTESZ) és az Astellas
Pharma közös gondozásában ötödszörre
meghirdetett Jubileumi Astellas-díj - Az
Év Orvosa 2011 pályázat.
A sokak számára csak Év Orvosa pályázatként ismert, nemes megmérettetés
legfõbb célja, hogy a nagyszerû emberi
és orvosi teljesítmények, valamint a példaértékû orvos-beteg kapcsolatok felkutatása és bemutatása által az orvosok és
az orvosi hivatás társadalmi megbecsülését tudatosan erõsítse. A pályázat minden esztendõben lehetõséget biztosít arra, hogy az egykori és jelenlegi betegek
a kiemelkedõ emberi és orvosi teljesít-

ményeket saját történeteiken keresztül
bemutassák, s ezzel orvosuk jelölését
kezdeményezzék.
Az elmúlt hetekben máris szép számmal érkeztek történetek. Most is úgy tapasztaljuk, hogy a betegeket leginkább a
hála és a köszönet vezérli, amikor saját
kezelésük, gyógyulásuk történetét megírják és beküldik. Négy esztendõ alatt
több mint ezer ilyen történetbõl 500-nál
is több nagyszerû orvost ismerhettünk
meg, akiknek mindennapjai a helytállásról, a reményrõl, az emberiességrõl
szólnak.
Õk azok, akik a gyógyítást hivatásként
élik meg, akik nap mint nap hõsiesen és
emberséggel állnak helyt a betegséggel
küzdõ páciensek mellett. Gondoskodásuk, odafigyelésük, bíztató szavaik a kezelés hosszú óráit, napjait, hónapjait sokak számára elviselhetõbbé, reménytelibbé teszik. Megérdemlik, hogy odafigyeljünk rájuk, hogy munkájukat, orvosi és emberi teljesítményüket idõrõl-idõre elismerjük!

Át az Atlanti-óceánon
(2. rész)

BAKSAY ERIKA
Az utolsó kis karibi sziget elhagyása
után három napig remek idõ volt. Felvettük a rutint, mindenkinek megvolt a dolga,
az életnek kialakult egyfajta ritmusa, amit
a szolgálat határozott meg, és a dokumentáció rögzített.
A ritmus négyórás õrség, készenlét és
pihenés rendszerébõl állt össze, mindig 22 fõvel. Szolgálat alatt a vitorla kezelése, a
szélirány, szélerõsség a hullámzás figyelé

se, a szükséges változtatások, és a hajóforgalom megfigyelése volt a feladat, s mindezt a hajónaplóban rögzítettük. Azt gondolnánk, az óceán akkora, hogy nehéz csak
úgy összefutni valakivel. Ezzel szemben
átlagosan heti 3-4 hajóval találkoztunk,
mintha az óceánon éppúgy léteznének
nyomvonalak, mint a repülés légi folyosói.
Léteznek is persze, hiszen a tengerészeti
térképek tartalmazzák az uralkodó áramlatokat és szélirányt, amelyeket, ha sikerül
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A betegeket és hozzátartozóikat arra
kérjük, írják meg és küldjék be saját történeteiket! Adjanak esélyt kezelõorvosuknak, hogy mindennapi munkáját, emberségét minél többen megismerhessük!
A saját történet beküldésével kezelõorvosuk a 2011-es Jubileumi Astellas-díj
és az elismeréssel járó pénzjutalom várományosává válhat!
Részletes pályázati információ a
www.astellasazorvosokert.hu
weboldalon.
Történet beküldése e-mailen: ajanlomazorvosom@astellasazorvosokert.hu
Beküldés online felületen: www.astellasazorvosokert.hu/orvosajanlo
Beküldési határidõ: 2011. november
30.
További információ:
Morva Gábor pályázati programvezetõ
Tel.: (1) 9200 620, Fax: (1) 9200 621,
Mobil: 06 30 330 3000
E-mail: info@astellasazorvosokert.hu 

optimálisan meglovagolni, tempósan lehet
haladni, és csak ritkán kell használni a
benzinmotort. Talán csomóban, vagyis
tengeri mérföldben érdemes megadni,
mennyivel haladtunk olyankor, mikor úgymond kényelmesen-tempósan haladtunk:
mondjuk 3-5 csomóval (1 tengeri mérföld=1852 km), vagyis általában nem haladtuk meg egy átlagos tempójú kerékpáros, vagy egy fürge gyalogos sebességét.
Ez persze átlag. A hajó tulajdonosa
mindjárt a harmadik napon mûholdas telefonon jelezte, hogy holnap viharzónába
keveredünk, amit semmiképpen nem kerülhetünk ki. Na, akkor azt gondoltam, életem legnagyobb viharát látom (ezt a késõbbiek messze felülírták). 4-5-6 méteres
hullámok hömpölyögtek, amit az árboc
magasságához lehetett viszonyítani. El
nem mondhatom, mennyire be voltam tojva, saját kicsinységemre ott és akkor jöttem rá, meg arra is, nincs az az okosság
vagy tudás, amivel a természet erõit uralhatnánk, ha õ nem akarja.
A vihar borzalmas volt nappal, és félelmetes éjszaka, a totális sötétben, mikor
csak hallod, érzed a hullámot, ami jön és
megemel.
A tenger mindig meglep. Az egyik dolognak úgy szakadhat vége, mintha sosem
lett volna, és úgy jön egy másik állapot, Â

Â hogy a jelét sem érzed. A viharnak is
vége lett, és a víz meg az ég a legszebb arcát mutatta.
A tenger sosem unalmas. A hullámok
formája, a víz, az ég színe miatt, éjszaka a
különös, ismeretlen égbolt miatt, mikor a
csillagok a vízbõl visszaragyognak. Soha
nem láttam még olyan csodás hullócsillagokat, mint a tengeren. A tûzcsóvák viszszatükrözõdtek a vízen, mielõtt kihunytak
volna…
Csodálatos rendszer az óceán, tele mozgással és élettel, halak, madarak, különös
élõlények rendszere, mintha élne maga is.
Bálnákkal, delfinekkel versenyeztünk, ott
ugráltak, parádéztak mellettünk, világító algamezõkön hajóztunk át, ami, ha belelegyintesz a vízbe, szikraesõként csapódik fel.
Madarak pihentek meg a hajónkon hosszú
mérföldeken keresztül. És különös érzés
volt megfürödni az óceán sötét vizében, miközben a lábad alatt 2-3000 méteres mélység is lehet, s mintha sötét árnyak úsznának
odalent. A tudattól valahogy mindig nagyon
siettünk vissza a fedélzet-re…
A hallucinációk nagyjából másfél hét
után kezdõdtek el. Különösen szélcsendben, mikor a tenger olyan, mint egy tükör.
Vagy egy hétig sumákoltam, nem mertem
mondani a többieknek, miket tapasztalok,
aztán csak kiböktem. Kiderült, mindnyájunkkal játszik az elménk, mindannyian
hallunk hangokat, kutyaugatást, autódudát,
vagy éppen nõi nevetést, a mindennapi élet
hangjait. A hallucinációk el-eltûntek, aztán
megint visszatértek, szinte megszokottá
váltak, cseppet sem ijesztõvé. És, hogy miért jelentkeztek? Nem a monotónia miatt,
az biztos, hiszen az óceán él és örökké változik, mint egy nõ…talán egyszerûen hiányzott mindez…

No, igen, a hiányok…sok minden hiányzott: nõk, ételek, egy jó leves. Taki
barátom adta a legjobb ajándékot névnapomra, egy egyszerû, házias zöldborsó
fõzeléket, azt úgy ettem, mintha manna
lenne. Talán úgy tudnám megfogalmazni
a hiányt, hogy egy idõ után nagyon vágytam már arra, hogy a szárazföldön üvegpohárból ihassak egy hideg sört, és egy
nõ tegyen le egy sült hûst elém.
Sok minden hiányzott, de azért olyankor, amikor éppen nem dühöngtek fölöttünk a hullámok, akkor nagyon jól éreztük magunkat. A békés hétköznapok, fõzés, takarítás, a rend fenntartása mellett
sokat beszélgettünk, sztoriztunk, hülyéskedtünk egymással, de játszottunk is, rég
elfeledett játékokat, szópókert, monopolyt (dülöngélõ hajónál nagyon érdekes), sõt, énekeltünk is, népdalokat, mindenféle nótát, a felhõs vagy napos ég
alatt. Taki jókat fõzött abból, ami volt.
Én verseket írtam, rajzolgattam, és persze írtuk a naplónkat, mert fontos volt
megörökíteni mindent, nem csak a tényszerûség miatt, hanem azért is, mert a
személyes naplóban az is benne volt, ami
a hajónaplóból kimaradt. Én például
megbolondultam volna, ha nem írhatok.
Mindig akadtak élmények, vagy éppen
apró sérelmek, gondolatok, vágyak, félelem vagy szorongás, amit ki kellett írni
magamból.
Mert persze korántsem volt mindig sétagalopp az út, már ami az emberi kapcsolatokat illeti. Négy ember összezárva,
szélsõséges helyzetben, egy olyan helyen,
ahonnan nem mehetsz el, ha valami nem
tetszik, vagy nem úgy alakultak a dolgok,
ahogy elképzelted. Ha baj van, mindenki
bajban van. Ha tenni kell valamit, rád is
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számítanak, és te is számítasz a többiekre.
Nagyon nehéz volt néha…
Ilyen esetekben – és azt hiszem, az életben mindig, ha valami súlyos probléma
van – sokat segít a humor, amit sosem
szabad elveszíteni. Négyen négyféle vérmérsékletûek voltunk, de az tuti, hogy
életemben nem hülyéskedtem annyit,
mint ezen az úton, ha esett, ha fújt. Nekem segített…
A mélypont az volt, amikor mintegy
300 mérföldre az Azori-szigetektõl, vagyis már olyan közel a célhoz a hajó tulajdonosa a mûholdas telefonon értesített
minket, hogy nagy vihar jön. Nagyon
nagy, és sokáig fog tartani.
Akkor már három hete voltunk a vízen,
volt minden, szélcsend, vihar, és nemrég
másztunk ki az egyikbõl, itt a következõ…
Hát nem mondom, akkor megborultunk,
mindannyian. A szétázott, ezer sebbõl vérzõ hajónkkal úgyszólván tehetetlenül sodródtunk az utolsó kihívás felé. 
(folyt. köv.)

Élõk és holtak


SIMON ISTVÁN

REFORMÁTUS LELKÉSZ

Az évek szállnak, mint a percek, s
ahogy az éveink száma gyarapodik, úgy
sokasodnak a halottaink. Õk egyre többen lesznek, mi egyre kevesebben. Amikor rájuk gondolunk, a hiányukkal és a
jelenlétükkel egyaránt találkozunk. Olyanok õk, mint azok a bizonyos fekete lyukak az égen, amelyek láthatatlanok, mégis hihetetlen mennyiségû energiát sûrítenek magukba.
Halottaink a lelkünkben lévõ fekete lyukak, akiket nem látunk ugyan, de érzünk,
érzékelünk. Halottak napján, illetve annak
„környékén” még erõsebb ez az érzés bennünk. Ilyenkor megindul az ország, a temetõjárás, figyelmünk a halottainkra irányul. Qui prodest, vagyis kinek használ
mindez a sok töredelem? Meggyõzõdésem
szerint inkább nekünk, mint a halottainknak, hiszen õk az Örökkévalóság vendégei
immár. Nekik nincs szükségük vigasztalásra, hálára, megbocsátásra, se semmi
másra, mert õk igen jól megvannak az Isten tenyerén és kenyerén. Ellenben mi
folytonosan érezzük a hiányukat és a velük
kapcsolatos adósságainkat, vagyis gyászunkat. Ezért szükségünk van arra, hogy

újra meg újra találkozhassunk velük, az
emlékezetükkel.
Mit üzennek nekünk a halottaink, illetve
általuk az Örökkévaló? Az elsõ üzenetük
így hangzik: „Tanuljuk meg úgy számlálni
napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk.” A
bölcs szív azt jelenti, hogy hálával fogadjuk az Élet ajándékát, annak minden idejét,
beleértve még a „hideg napokat”, a nehéz
idõket is, tudván, hogy az idõnk véges és
egyszer lejár, akárcsak a halottainké. Aztán azt üzenik, hogy szomorúság helyett
gondoljuk hálás szívvel rájuk - szülõkre,
nagyszülõkre, testvérekre, netán gyermekekre - egyszóval a szeretteinkre, számba
véve mindazt a jót, amit általuk ajándékozott nekünk, megmutatván az õ emberszeretõ jóságát az Isten. Harmadszor az üzeni
nekünk: „Vigasztaljátok, vigasztaljátok
népemet!” Mintha azt mondaná ezzel: fogjátok meg egymás kezét, hordozzátok egymás terhét, kapaszkodjatok össze a gyászban. Itt azonban tisztázni kell valamit, nevezetesen azt, hogy mi emberek „nyomorult” vigasztalók vagyunk, ahogy Jób
könyvében olvassuk.
Valójában nem a mi dolgunk lenne a vigasztalás, hanem az Istené. Nekünk a
gyászban egyet lehet és kell tenni, együtt
érezni, együtt sírni a sírókkal. Amikor Mária és Márta testvérüket, Lázárt siratják,

Elõadás a generációs különbségekrõl
„A generációs olló nyílása, avagy a családi, tanári élet problémái” címmel tartott szakmai értekezletet a mikrotérség
tanítói, tanárai számára Dr. Pais Ella
Regina a Pécsi Tudományegyetem tanszékvezetõje 2011. október 28-án.


BALOGH EMESE

Az elõadó az új generációk (Y és Z generáció) generációs jegyeikbõl adódó
problémáiról és azok megoldási lehetõségeirõl beszélt a megjelent pedagógusoknak. Hangsúlyozta, hogy a szülõknek, pedagógusoknak egyaránt szembesülniük
kell azokkal a konfliktusokkal, amelyek
abból adódnak, hogy az egyes generációk
más-más személyiségvonásokkal, elvárásokkal bírnak. Mint mondta egy családban
állandó feszültség forrása lehet, hogy a
nagyszülõk szemléletétõl jelentõsen eltér
az unokák értékrendje, éppen ezért a családban élõ felnõtteknek ajánlatos megis-

merniük a gyermekek, azaz az Y és Z generáció sajátos vonásait.
Mindez nem újdonság – hangsúlyozta
Dr. Pais Ella Regina -, hiszen az 1400-as
évektõl lehet generációs ciklusokat találni.
A problémát az jelenti, hogy az 1900-as
évek közepéig 30 évet ölelt fel egy-egy generációs váltás idõciklusa, mára pedig ez
10-15 évre rövidült; így egyre nagyobb a
különbség az együtt élõ generációk között.
Napjaink generációk közötti feszültségének oka a felgyorsult világunk. Az internet, a technika által „bedrótozott” gyermekeink sajátos igények szerint, gyakran csak
a virtuális világban élnek, így rengeteg
konfliktus idéz elõ, amikor belépnek a valóságos világba, találkoznak a valóságban
is a társaikkal, illetve a felnõttekkel, szembesülnek a feléjük támasztott elvárásokkal.
Sajnos, ezekre a problémákra a pedagógusok nincsenek felkészítve – mondta a pszichológusnõ. Új módszereket, technikákat,
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sokan „vigasztalják” õket, vagyis együtt
sírnak velük. Régebben nálunk is voltak,
Erdélyben ma is vannak úgynevezett siratók, akik segítenek a siratásban, mert tudják, hogy „boldogok, akik sírnak, mert õk
megvigasztaltatnak”. Jézus is együtt sírt a
sírókkal, halott barátja Lázár fölött. Aztán
visszaadta nekik az elveszettet azzal, hogy
tanúságot tett elõttük Isten hatalmáról,
amely a halálnál is nagyobb és erõsebb, s
amely nem más, mint a SZERETET hatalma. Akiben teljessé lett ez a Szeretet, az elmondhatta magáról, hogy „Én vagyok a
feltámadás és az élet, aki hisz én bennem
ha meghal is él”.
Ha van, illetve lehet vigasztalásunk ezen
a szomorú ünnepen, akkor ez nem más,
mint az, hogy erõs a Szeretet mint a halál,
sõt még annál is erõsebb. Az Isten Szeretet, aki a názáreti Jézus által gyõzött a halál felett, és reménységet ajándékozott nekünk a halottainkkal kapcsolatban, miszerint újra láthatjuk majd egymás „arcát” egy
olyan világban, amelyet „szem nem látott,
fül nem halott, ember szíve meg sem gondolt“, melyet Isten készített az Õt szeretõknek, és a reménykedõknek. Mulandó az
élet, mi magunk is mulandók vagyunk,
„mert az évek szállnak, mint a percek, véred kiontott harmatával irgalmazz nékünk
Jézus herceg.” (Villon) 

feltételrendszereket kell megismerniük, kidolgozniuk ahhoz, hogy hatékonyan tudják végezni munkájukat: a nevelést és az
oktatást.
Bognárné Balogh Andrea a mikrotérségi
nevelési, oktatási intézmény igazgatóhelyettese a szülõk felelõsségét is hangsúlyozta. Mint mondta, megfordult a világ: a
számítógépes ismereteket ma a szülõk tanulják gyermekeiktõl és nem fordítva. Mivel a gyermekek nagy hányada a közösségi oldalakon, egy virtuális világban éli
napjai jelentõs részét, a pedagógusok mellett a szülõknek is meg kell ismerkedniük
ezzel a világgal, hogy nyomon tudják követni gyermekeik életét. 

Idõsek Világnapja
Idén is több rendezvény, fórum emlékezett meg városunkban az Idõsek Világnapjáról. A fiatalabb generációk hálájuk,
tiszteletük kifejezése mellett a programok
a szórakozás, a nosztalgiázás, a kötetlen
beszélgetés fórumai is voltak.


SZABADOS SÁMUEL

A Napsugár Idõsek Otthona több napos
eseménysorozatot szervezett ez alkalomra. A
mozogni már kevésbé tudó lakók számára az
otthonban szerveztek zenés délutánt, melyen
kellemes hangulatban szõlõ, zsíros kenyér és
néhány pohár bor társaságában telt az idõ.

Volt szakmai tanácskozás is, melyen a város és a környék hasonló profilú intézményeinek vezetõi, dolgozói vettek részt. Ez alkalommal a kiégésrõl és a korszerû sebellátásról tartottak a szakemberek elõadásokat.
A legnagyobb sikert a mûvelõdési házban
tartott „Ki mit tud?” vetélkedõ aratta, melyen az otthon és a környékbeli intézmények
lakói mutatták be tehetségüket. Dalosok, kórusok, verselõk, hangszeresek léptek színpadra. Mûsoruk nagy sikert aratott a nézõk
és a zsûri körében egyaránt.
Szintén a mûvelõdési ház adott otthont e
napon a nagymamák süteményversenyének.
A kiváló ízek és az esztétikus látvány mindenkit elkápráztatott. Ezt mutatta, hogy a zsû-

A Mátra-vidék volt a borklub vendége
Október elején a gyöngyösi Borpalota
Kft. termékeit kóstolhatták meg a borklub vendégei.


SZABADOS SÁMUEL

Az ügyvezetõ igazgató mutatta be a vállalkozást és a felszolgált borokat elmondása szerint a pincészet régi múltra tekint
vissza. Pincéjük 1906-ban épült, s közös
tárolóhelyként funkcionált: itt tárolták a
Gyöngyös környéki gazdák a boraikat, s
innen vitték azokat értékesíteni. Jelenleg
40 ezer hektó befogadására alkalmas a pince, melyet a kft. hét éve mûködtet. Mint
azt az ügyvezetõ elmondta, a Mátra környéki borászat hagyományait igyekeznek
követni.
Az est vendégei a legsikeresebb, versenyeket nyert fajtákból kortyolgathattak. A
cég zászlós bora a 2008-as évjáratú hárslevelû, amely hazai és külföldi versenyeken

nyert érmeket. A 2008-as év a környéken
elégé aszályos volt, a szüret is késett, de
nagyon jó minõségû borok készültek ebben az évben, például az említett hárslevelû, amely 2009-ben a Pannon Bormustrán
a fehér borok kategóriájában csúcsbor lett,
2010-11-ben Olaszországban és Londonban nyert ezüstérmet, a Magyar Tudományos Akadémia által szervezett borverse-

Bill ismét Dunaföldváron koncertezik
Két évvel ezelõtt nagysikerû koncertet
adott Deák Bill Gyula városunkban. A
blueslegenda ismét színpadra lép: november 19- én a Hoffmann kávézó
pincéjében találkozhatnak vele rajongói.


SZABADOS SÁMUEL

Két éve az elsõ fellépés telt házat jelentett, s a mostani érdeklõdést látva ismét
megtelhet a nézõtér. A környékbeli telepü-

lésekrõl is sokan várják Deák Bill Gyula
fellépését, aki 1980-ban a Hobó Blues
Band énekeseként tûnt fel. Napjainkban
szólóénekesként lép fel tehetséges, fiatalok alkotta kísérõzenekarával.
Az érdeklõdõk számára jó szórakozást
és kellemes estét ígér a rendezvény, hiszen
a 22 órakor kezdõdõ koncert után a Földváron is ismert és népszerû rockformáció,
a Bad Times Band szórakoztatja a közönséget a hajnali órákig.
9.

ri minden résztvevõt jutalomban részesített.
Több éves hagyomány már, hogy a világnap alkalmából a városvezetés is vendégül
látja a nyugdíjas korú önkormányzati dolgozókat. A polgármester köszöntõjében kifejtette, hogy az utókornak szüksége van arra a
sok tapasztalatra és szellemi tõkére, melyet a
nyugdíjas korúak magukkal hordoznak.
Mint mondta, szerencsére megvannak azok
a csatornák, melyeken keresztül mindezt az
utódoknak átadhatják - ez az alkalom is ezt a
célt szolgálta. Ezután ebéd fogadta a vendégeket, majd kötetlen beszélgetés keretei közt
nosztalgiával emlékeztek a nyugdíjasok az
önkormányzat intézményeiben eltöltött évtizedekre. 

nyen pedig a legfelsõ kategória díjat nyerte. Ezzel a borral a Budapestre érkezõ rangos külföldi vendégek is rendszeresen találkoznak, hiszen ezt a bort kínálják az
akadémia éttermében és a Gundel étteremben is.
Az ásványokban gazdag, testes bor külföldön is keresett; a skandináv országok,
Németország, Anglia a fõ vásárlók. A hagyományos magyar borok például a tokaji,
a badacsonyi, vagy a soproni borok közt is
megállja a helyét.
A bemutatón szóba került az idei bortermés is. Október elején a Mátra környékén
a szõlõk nagy részét már leszüretelték, a
mennyiség a korábbi évekhez viszonyítva
nem túl magas. A szakember szerint jó minõségû borok lesznek az ideiek, mivel a
napsütötte augusztus és szeptember emelte
a cukorfokot. Az igazi megmérettetés a jövõ évben történik, illetve az utána való
esztendõkben. A pincészet reméli, hogy a
2011 –es évjáratú italaik is versenyképesek lesznek itthon és külföldön. 

Az idei évben egyébként reflektorfénybe kerül Deák Bill Gyula; filmszerep vár
rá. Szomjas György rendezõ 1981-ben
Kopasz kutya címmel forgatott játékfilmet a korabeli rock és blues zenekarok
frontembereivel. A film kuriózuma az
volt, hogy az akkori kultúrpolitika által
kevésbé kedvelt zenészeket szerepeltette
a rendezõ. Nem volt véletlen a nagy siker.
Szomjas György idén - a ’81-es alkotás
folytatásaként - a fõszereplõk eddigi életpályáját követi végig, ezúttal dokumentációs jelleggel. 

„A dal: örök verõfény” - Annamatia 30

30 esztendõvel ezelõtt alakult meg az
Annamatia vegyes kar. A mûvészeti csoport történetébõl sokat tanulhatunk: kitartást, türelmet, emberséget. Soha nem
hivatkoztak a feltételek hiányára, a körülményekre, egyszerûen végezték a
dolgukat. Szakmai és emberi alázattal.


LUKÁCSI PÁL

A szerencsés véletlen mûveként éppen
a Dunaföldvári Dalkör megalakulása utáni 75. évben, 1981 októberében jött létre
az Annamatia. Ekkortájt települt a nagyközségbe zenetanárként a Teleki házaspár. Kezdeményezésükre alakult meg a
kórus. Ennek vezetésére dr. Harmat Béla
tanácstitkár Telekiné Rábai Melinda zongoratanárnõt kérte fel, aki a Liszt Ferenc
Zenemûvészeti Fõiskola debreceni tagozatán végzett szolfézs és karvezetés szakon. Az énekkar kezdetben vegyeskarként, 1984-tõl nõi kórusként mûködött. A kórus fenntartója 1989-ig a mûvelõdési ház volt, de élvezték a MESZÖV, a
Fa- és Építõ Ipari Kisszövetkezet és az
ÁFÉSZ támogatását is. Ars poeticájuknak
Babits Mihály sorait választották: „Mindenik embernek a lelkében dal van,/És a
saját lelkét hallja minden dalban./És akinek szép a lelkében az ének,/Az hallja a
mások énekét is szépnek.”
Az elsõ két évben még nem indultak minõsítõ versenyeken, fesztiválokon. A mintegy 25 fõs amatõr kórus a kezdetektõl énekelt madrigálokat, klasszikus és 20. századi zeneszerzõk mûveit és népdalokat. Lassus, Haydn, Mozart kórusmûveitõl Brahmson és Mendelssohnon keresztül Kodály,
Bartók, Sugár Rezsõ és Bárdos Lajos mûveit is megszólaltatták. A kórust Hartmann
Józsefné kísérte.

A 80-as évek elsõ felében a helyi ünnepélyeken, iskolai évfordulókon, a mûvelõdési ház rendezvényein énekeltek. Különös élmény volt, hogy szerepeltek a
Várkonyi Gábor rendezte „A tönk meg a
széle” (1982) címû filmben is. (A nyilvános filmforgatáson a kórustagok láthatták
a vár udvarán Sinkovits Imrét és a csodálatos Tolnai Klárit.)
1982. november 27-én már a Tolna megyei dalostalálkozón is részt vett a dunaföldvári Annamatia vegyeskar. Kodály
Zoltán gyûjtéseibõl adtak elõ népdalcsokrot. Még ugyanebben az évben a tiszaföldvári Kodály-évforduló emlékhangversenyére hívták meg a csoportot.
A következõ év júniusában a Teleki Károly vezette Dunaföldvári Pávakör és az
Annamatia vegyeskar emlékezetes önálló
estet rendezett a helyi gimnázium udvarán.
A mûsorban közremûködtek a dunaföldvári zeneiskola növendékei is.
1984. június 16-án az Annamatia vegyeskar a zeneiskolával tartotta közös évzáró koncertjét a gimnáziumban. A kórus
egészséges csoportszellemérõl tanúskodik,
hogy ez év nyarán kétnapos kiránduláson
vettek részt. Novemberben az énekkar
Szekszárdon is bemutatkozott, ugyanis
Bárdos Lajos Kossuth-díjas zeneszerzõ 85.
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születésnapja tiszteletére megyei ünnepi
kórustalálkozót tartottak. Tízperces mûsorukban Lassus, Marenzio, Mozart és Kodály egy-egy mûvét adták elõ.
A négyévi munka gyümölcseként az Országos Dalostalákozóról (Tamási, 1985)
már ezüstminõsítéssel térhetett haza az
Annamatia nõikar. Ettõl kezdve a szakma
is számon tartotta õket.
Szívesen közremûködött a kórus orgonaesteken. Az Országos Filharmónia szervezésében a római katolikus templom adott
helyt Máthé János (1986), Kovács Endre
(1987), Zeke Lajos (1988) orgonaestjének.
A kórus ekkortájt Lassus, Ragnart,
Rameau, Kodály és Bárdos kórusmûveivel
szerepelt.
1987-ben szépen énekeltek a Liszt-találkozón, de a csúcsra igazából 1989-ben értek, ekkor kaptak arany minõsítést. Fasang
Árpád, a zsûri elnöke külön dicséretben részesítette a csoportot Bárdos: Betlehem címû kórusmûvének elõadásáért. A sors fintora, hogy a sikerek csúcsán különböztek
össze a mûvelõdési házzal, amely meg is
szûnt fenntartónak lenni. A próbák innentõl az iskolai zeneteremben folytak.
Az Annamatia nõikar sikerrel mutatkozott be a német testvérvárosban, Weikersheimben. 1992 nyarán a kinti mûsorban
Mozart-dalok és egy Kodály-darab is szerepelt, továbbá Morley: Csalfa álomkép c.
mûve. Az összeállítás érdekes színfoltjaként Teleki Kamilla és Teleki Gergõ zongorázott el két tételt Bartók: Gyermekjátékok címû sorozatából.
Az Annamatia nõikar addigi, 13 éves
fennállása talán legszebb napjait élte át
1994 tavaszán Olaszországban, a Gardató partján. A kórus Rivában nemzetközi
fesztiválon vett részt, amelyen bronz- Â

Â diplomát kapott. A szép utat a JumoVár Kft., az Opel Süveges, a Piroska
presszó, a Dunaferr Lemezalakító Kft., a
polgármesteri hivatal és a Gyermekkuckó
Bt. szponzorálta.
Az 1995-ös év csendes felkészüléssel
telt. Fiatal kórustagok érkeztek, újabb egyházi mûveket, romantikus kórusdalokat tanultak, szélesítették a magyar szerzõk mûveibõl összeállított anyagot, és mindig elõkerült egy-egy könnyûzenei sláger is, ami
új zenei élményt nyújtott valamennyi kórustagnak. Áprilisban sikerrel szerepelt a
kórus a Dunaföldvár Kultúrájáért Alapítvány gálaestjén, júniusban pedig a mûvelõdési központban tartott kóruskoncerten.
Ezen fellépett még a weikersheimi Schulte
kórus, a Cantemus vegyeskar és a Magyar
László Gimnázium kórusa is.

1996 tavaszán a nõikar - Telekiné Rábai
Melinda vezetésével - ismét szívélyes
meghívást
kapott
Weikersheimbe.
Dunaföldvár német testvérvárosában nyaranta óriási nemzetközi zenei táborokat
rendeznek, neves tanárok tartanak kurzusokat a kastély parkjában épült koncert- és
elõadótermekben. Az Annamatia ezek
egyikében adott nagysikerû koncertet,
amelyen maga a polgármester, Horst
Häfner konferált. A fesztivál csúcspontjaként a város fõterén felállított szabadtéri
színpadon közös mûsorral lépett fel a földvári kórus a helyi fúvószenekarral és a német kórusokkal.
Telekiné Rábai Melinda harminc év távolából is szeretettel emlékezik a kórus
családias légkörére. A fellépésekre a családtagok is mindig elkísérték az énekkart.

Liszt Év Dunaföldváron

BALOGH EMESE
Ezen a napon a dunaföldvári Harmónia Zeneiskola a Beszédes József Általános Iskola alsó tagozatosai számára
szervezett programot. A kisdiákok elõadást hallhattak a 200 éve született Liszt
Ferencrõl, majd Wladicsánszky Mihály
bölcskei színjátszó tanszakosai a Tizenkét kõmûves címû megzenésített darabot
adták elõ a furulya kamara közremûködésével.
A program zárásaként a zeneiskola
növendékeibõl és tanáraiból alakult kórus Liszt Ferenc két zenemûvét szólaltatta meg. 


BALOGH EMESE

Dunaföldváron - a Városi Mûvelõdési
Központ, a Cantemus vegyeskar, a Dunaföldvár Kultúrájáért Alapítvány valamint a
Balassi Intézet Nemzeti Évfordulók Titkársága jóvoltából- három rendezvénybõl
álló sorozattal adózhatunk Liszt Ferenc
emlékének.
A nyitó rendezvényt az október 8-án
megtartott Liszt kóruskoncert jelentette,
melyen az Annamatia és a Cantemus kórus
mellett fellépett a Solti Nõikar, Pataki Eszter és Pataki Dezsõ is. A találkozóra a kórusok színes repertoárral érkeztek, többek
között Liszt Ferenc mûveibõl is megszólaltattak néhányat.
Fafkáné Simon Ildikó, a mûvelõdési
központ munkatársa bízik abban, hogy a
további rendezvények nagyobb érdeklõdésre tartanak majd számot a földváriak
körében, mint a kórushangverseny, mely
iránt – sajnálatosan - kevesen érdeklõdtek.

A Zene
Világnapján
Yehudi Menuhin világhírû hegedûmûvész javaslatára az UNESCO október 1-jét a Zene Világnapjának
nyilvánította. Mindez 1975- ben történt, azóta a világ minden pontján
ezen a napon különös figyelmet szentelnek annak a csodának, amit zenének hívnak.

Liszt Ferenc zongoristaként, zeneszerzõként és karmesterként aratott
nemzetközi sikerei, hatalmas hírneve
ellenére egész életében alázattal viseltetett mind a mûvészet, mind az
emberek iránt. Születésének kétszázadik évfordulóján egész éves programsorozat országos és helyi rendezvényein emlékeznek a világhírû mesterre.


„Ott rossz kedély nem férhet el,/hol néhány jó társ énekel,/nincs ott irigység,
gyûlölet,/viszály, harag nem sért szivet”
(Luther)
Nemcsak a karvezetõ és a lelkes tagok
õrzik a fellépések emlékét, hanem a földvári zenekedvelõk is.
15 év egy ember életében meghatározó.
Egy kórus történetében is. Vannak a mai
csoportban olyanok, akik a kezdetektõl
énekelnek, mások kiváltak, s fiatalok is érkeztek folyamatosan. Az Annamatia más
karvezetõ irányításával, de mindmáig létezik. 
(A folytatás a következõ számban.)

November 8-án Földes Imre zenetörténész, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem (Zeneakadémia) tanára tart majd elõadást Liszt Ferenc szimfonikus mûveirõl a
Népszerûtudomány elõadássorozat idei nyitásaként. Földes Imre nevéhez számos rádiósorozat, TIT elõadás fûzõdik; a kiváló zenepedagógus és elõadó munkáját a Magyar
Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztjével
is elismerték. Minden bizonnyal – a laikusok számára is – élvezetes elõadásnak lehetnek részesei azok, akik november 8-án ellátogatnak a mûvelõdési házba.
A Liszt-sorozat Teleki Gergõ elõadóestjével zárul majd. A dunaföldváriak jól ismerik a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem hallgatóját, aki számos koncerttel bizonyította már tehetségét. Teleki Gergõ
november 18-án lép ismét színpadra
Dunaföldváron, s természetesen Liszt Ferenc zongoramûveibõl állítja össze repertoárját. 
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Hambalkó autósiskola
KRESZ tanfolyam indul:
2011. november 22., december 12. 16 órakor.
Kategóriák: Moped, A, B, C, E, K.
D kategóriás buszvezetõi tanfolyam is indul.
Elsõsegély tanfolyam a helyszínen!
Angol, német, latin, francia nyelvoktatás
Diákoknak óriási kedvezmény!
OKÉV szám: 17–0073–05, Akkreditációs lajstromszám:
0855
Külföldi munkára készülõknek beszédcentrikus
felkészítés!
* * *
Jelentkezés illetve bõvebb információ:
Dunaföldvár, Fehérvári u. 17. és Dunaújváros, Piac tér Szolgáltatóház I. em.
Telefon: (30) 618–93–99
www.hambalkoautosiskola.hu
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SPORT
Jó pálya, de kevés
nézõ várta a Levianus
futam résztvevõit
2011. október 23-án rendezték meg városunkban a Duna Autocross Kupa 6.
futamát. A szemerkélõ esõben kevés nézõ látogatott ki a versenyre, noha izgalmak és látnivalók szép számban adódtak.
SZABADOS SÁMUEL
A pálya állapota nagyszerû volt. Ahhoz
kevés esõ esett, hogy sár alakuljon ki, de
ahhoz elegendõ, hogy nedvesen tartsa a
homokot. Szép számban, 34-en neveztek
az egyes futamokra. Kaszás Tamás a


A jó szervezésnek is köszönhetõen a nap
balesetmentesen zárult. A nézõk láthattak
szép technikai megoldásokat, látványos
elõzéseket, kisodródásokat, pördülést.
A szezonzáró futamra december 4 –én
kerül sor szintén Dunaföldváron. A Mikulás Kupa évadzárónak is tekinthetõ, hangulatában is eltér a többi versenytõl: itt búcsúznak a pályától és egymástól a versenyzõk a hosszú téli szünet elõtt. A futam izgalmát jelenti, hogy itt futhatnak elõször és
utoljára az év során jeges, havas pályán a
gépek, ha az idõjárás is úgy akarja. Az igazi zárás a december végi díjkiosztó gála
lesz. 

Erdélyben versenyeztek
a motorcrosszosok
Szeptember végén a DSTE motorcross
szakosztályának nyolc versenyzõje Romániában vett részt egy rangos versenyen. Egy az interneten meghirdetett
programra neveztek, amelyrõl tudták,
hogy rangos és izgalmas versenyt ígér.
SZABADOS SÁMUEL
A karánsebesi víztározó mellett kialakított pálya nem ismeretlen a földvári motorosok elõtt, többször kipróbálták már. Az
itt tartott, szeptember végi versenyre sok
európai országból érkezett résztvevõ. Az


DTSE elnöke szerint ebben az is közrejátszott, hogy a Dömsödre e napra tervezett
futam az esõzések miatt elmaradt így többen átneveztek a földvári versenyre.
Indultak elsõ osztályú versenyzõk is például a szeghalmi Emõdi János és Balogh
Csaba. A nap díszvendége volt Károly Tamás Európa bajnok, aki nézõként tisztelte
meg jelenlétével a szervezõket.
Hat kategóriában álltak rajthoz a pilóták.
Kuriózum volt a junior futam, melyen 9-10
éves gyerekek is volán mögé ültek. A hagyományos Trabant, nagy, közép és kis
kategóriák után a szuper futam zárta a sötétedésbe nyúló versenyprogramot.
A legtöbben a közép kategóriában indultak, itt két csoportot is kellett indítani. Ebben a kategóriában állt rajthoz a két földvári pilóta: Süveges László és Herpai István is. Mindketten eljutottak a döntõig,
ahol a középmezõnyben végeztek. Kaszás
Tamás ezen a versenyen nem indult részben autója mûszaki állapota miatt, részben,
mivel õszre pihenõ idõszakot iktatott be
magának. Ezúttal szervezõként mûködött
közre.

esemény rangját jelzi, hogy a világszerte
ismert Red Bull cég volt a fõ támogató, s a
sportág több nemzetközileg ismert, jeles
alakja is rajthoz állt.
Profi és amatõr kategóriában hirdettek
futamokat. Az elõbbiben 46- an, utóbbiban
86-an indultak. A dunaföldváriak elismerõen nyilatkoztak a magas színvonalú szervezésrõl. A pályát ez alkalomra átalakították: jelentõs szintkülönbségeket kellett leküzdeniük a motorosoknak. Voltak egyenes gyorsulási szakaszok, nagy ugratók,
éles kanyarok. A magas színvonalú szervezés eredményeként gördülékenyen és balesetmentesen zajlottak az események.
A DSTE nyolcfõs csapatából heten sikerrel fejezték be a futamot, a középmezõnyben végeztek. A Vámi Attila, Nagy
Zoltán, ifj. Ráthgéber László, Kertész István, Támer Ferenc, Dobrovics Zoltán, valamint a solti Kovács Attila és Végh Dániel alkotta keret nagyszerûen érezte magát a
pár nap során. Rajtuk kívül voltak még
magyar résztvevõk, például Dunaújvárosból, Budapestrõl.
Mint mesélték, a versenyek után volt idõ
kikapcsolódásra, tapasztalatszerzésre, szórakozásra is. A rendezvény a nemzetközi
színvonalat vonultatta fel, így sok újdonságot lehetett megismerni a technika vagy a
biztonság területén.
A földvári crossosok december elején itt
helyben a Mikulás Kupával búcsúznak
majd a szezontól. 

Az óvodától
az NB II-ig
Három bajnokságban több mint száz fiatal ûzi a labdát a Holler Utánpótlás FC
keretei között. Hétéves kortól 19 évig
terjed az az életkor, amely idõ alatt a
gyerekek elsajátíthatják a labdarúgás
alapjait, illetve focista életpályájukat
egyengethetik a Holler UFC-nél.
SZABADOS SÁMUEL
Nyár óta Hagymási Zoltán technikai
igazgató szervezi a klub bajnoki szerepléseit, edzéseit és napi teendõit. Tájékoztatása szerint a bajnokság lépcsõzetesen indult
a fiatalok számára: voltak, akik már augusztusban pályára léptek, a legfiatalabbak
pedig szeptemberben kezdték szereplésüket.
Â


ifj. Ráthgéber László

14.

Â Hat csapat õszi programjának megszervezése nem kis feladat a technikai
igazgató számára. Az U 7-9-11 –es korosztályok a Bozsik program kiírásában vesznek részt. Az U 9-es gárda Bács-Kiskun
megyében még egy külön korosztályos
bajnokságban is szerepel. Az U 11 a Duna
Kupában is részt vesz a Dunaújváros környéki egyesületek társaságában, az U 13as korosztály pedig Bölcskét képviseli a
megyebajnokságban. A 16-osok a Dunaföldvár FC színeiben fociznak a megyében, míg a 17-19-es évjárat szintén
Bölcske néven az NB II délnyugati csoportjában gyûjti a bajnoki pontokat. Az U
19 pedig a DFC megyei ificsapatát adja.

Hagymási Zoltán

A technikai vezetõ szerint október elejére alakult ki a teljes menetrend, melynek
szervezése bizony sok munkát igényel. Az
edzésidõ, a pályabeosztás külön feladat,
tekintettel arra, hogy Dunaföldváron csak
egy labdarúgó- pálya áll rendelkezésre. Az
edzõpálya még mindig nincs használható
állapotban; a miértrõl külön cikkben lenne
érdemes foglalkozni.
Az õsz során újabb toborzót tart a klub a
földvári és a bölcskei óvodákban, iskolákban. Vannak korosztályok, ahol szûkös a keret, a toborzással ezek a hiányosságok pótolhatók. A városunkban és környékén sok a tehetséges fiatal. Felkutatásuk, illetve igazolt
sportolóként való foglalkoztatásuk viszont
sok munkát, energiát igényel, melynek viszont megvan a gyümölcse: néhány fiatal
után már a paksi NB I- es klub érdeklõdik. 

Továbbra is veretlen
kézilabda csapatunk
Eredmények:
Tiszakécske – Dunaföldvár
Dunaföldvár – Bácsalmás
Dunaföldvár – Kiskunhalas

19:34
35:28
30:17 

Októberben egy
döntetlenre futotta
Továbbra is gyengén szerepel városunk
labdarúgó csapata a megyei elsõ osztályban.


SZABADOS SÁMUEL

A 7. fordulóban Tolna volt a vendége a
DFC – nek. Már a mérkõzés kezdetén kitûnt, hogy vendégeink jobban, szervezettebben játszanak. Végig õk irányították a
játékot, nekünk csak felvillanásaink voltak, néhány helyzeten kívül másra nem futotta. 0:3-as félidõ után súlyos 0:6-os vereséget szenvedtünk. Ifistáink szintén vereséget szenvedtek, 0:2-re maradtak alul a
tolnaiakkal szemben.
A következõ vasárnap Kakasdon léptünk
pályára, ahonnan egy ponttal tértünk haza.
Mi szereztük meg a vezetést a félidõ közepén: Fancsali Attila igen látványosan csavarta a hálóba a labdát a szél kis segítségével. Nem sokáig örülhettünk a vezetésnek,
mert a 42. percben egyenlítettek a házigazdák. A második félidõ hasonló képet mutatott. Ügyesen tartottuk a labdát, majd az
58. percben Princz Gábor fejes góljával ismét vezetéshez jutottunk. Az eredményt
viszont nem tudtuk tartani. A mérkõzés vége felé a hazaiak nagy lendülettel támadtak, és sikerült egyenlíteniük, 2:2- es pontosztozkodással zárult a találkozó. A fiatalok viszont három pontot szereztek 2:3-as
gyõzelmükkel.
A tamási elleni hazai mérkõzés elõtt
mindenki reménykedett abban, hogy a
kakasdi pontszerzés egy sikeresebb idõszak kezdetét jelenteti. A 3. helyezett vendégcsapat viszont lehûtötte a kedélyeinket.
A mérkõzés során szintén csak percekre
tudtunk egyenlõ partnerré válni. Az elsõ
félidõben 2:0-ra vezettek vendégeink, s a
folytatásban újabb vendég gólok születtek.
0:5-ös vereséget szenvedtünk. Ifistáink
2:1-es vereséggel zárták a hétvégét.
Kölesden folytatódott a negatív tendencia. Voltak kedvezõ jelei is a találkozónak,
a 70. percig nem kaptunk gólt, sõt helyzeteink is akadtak. Ezután egy ártalmatlan
helyzetbõl hátrányba kerültünk. A csapat
összeroppant, újabb gólokat kaptunk, és
4:0 lett a végeredmény. A fiatalok 3:1-re
maradtak alul. A felnõttek mérkõzésének
lesz még folytatása, mert játékvezetõi hiba
miatt a DFC megóvta a meccset. A bíró
ugyanis kétszer adott sárga lapot egy
15.

kölesdi játékosnak, akit a második után ki
kellett volna állítania. A találkozót az õszi
szezon befejezése után valószínûleg újra
kell játszani.
Október utolsó vasárnapján Szedrest láttuk vendégül. Augusztusban otthonukban
gyõztük le õket, most viszont õk vittek el
tõlünk pontokat. A találkozón hosszú idõ
után pályára lépett Schulteisz Attila is. Tõle a támadósor javulását vártuk. Ügyesen
játszott, de a több hónapos kihagyás még
érzõdött rajta. Az elsõ 45 percben büntetõbõl, majd akcióból kaptunk gólokat. Fordulás után Princz Gábor szintén büntetõbõl
szépített. 1:2-es állásnál volt esélyünk az
egyenlítésre, de ellenfelünk tudott fordítani, újabb gólt értek el a szedresiek. 1:3-as
vereség lett a meccs vége. A fiatalok 2:1re gyõztek. 

Mûvelõdési
Központ
Novemberi programok


November 12. szombat 15:00-tól

Márton nap a Rókus pincéknél
játszóház, libafuttatás, libafalatok és nótacsokor Szávolovics Gabriellával


November 18. péntek 18:00

Liszt Év 2011
Teleki Gergõ zongorakoncertje
A belépés díjtalan!


November 22. kedd 18:00

Népszerû Tudomány
Varázsgombáktól a kémiai terrorizmusig a toxikológia 10 000 éves kultúrtörténete – Elõadó: Dr. Zacher Gábor fõorvos, toxikológus.
A belépés díjtalan!


November 27. vasárnap 15:00-tól

Advent a Várudvaron
adventi vásár, forralt bor, zenés mûsor

NOVEMBER

Tervezés
Családi házak (szoc.pol.is!), üzletek, irodák,
ipari épületek, melléképületek.
Értékbecslés
Hitelkérelemhez, ingatlan adás–vételhez.
Ingatlanforgalmazás
Építész tanácsadással, teljes körû ügyintézéssel, ügyvéd közremûködésével,
ingyenes nyilvántartással.
Elekné Csollány Éva,
Dunaföldvár, Templom u. 43., Tel/fax: (75) 441–074
mobil: (30) 959–29–33 vagy (30) 937–53–24
MEGJELENIK 500 PÉLDÁNYBAN
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E-MAIL: ANDRASF@TOLNA.NET
TÖRDELÉS: MAGYARI ÁKOS
CÍM: 7020 DUNAFÖLDVÁR, KOSSUTH L. U. 2.,
TELEFON: (75) 341–176,
HONLAP: WWW.PART-OLDALAK.HU,
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NYOMTATJA: SÉD NYOMDA KFT.,
7100 SZEKSZÁRD, EPRESKERT U. 10.,
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11. péntek
Colombiana
12. szombat
Õrölt, dilis, szerelem
18. péntek
Liszt Év 2011
a vetítés elmarad
19. szombat
Barátság extrákkal
25. péntek
Csak tudnám, hogy csinálja
26. szombat
A király beszéde
Az elõadások 19 órakor kezdõdnek! Jegyár
500 Ft. Pénztárnyitás az elõadások kezdete
elõtt 1 órával!

A háziorvosok péntek délutáni
12 órától 17 óráig történõ
rendelési ideje
2011. november 11. Dr. Móricz Zoltán
2011. november 18. Dr. Hallai Róbert
2011. november 25. Dr. Englert Rolland

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

2011. december 2. Dr. Palkó Ágnes

Alphazoo Dunaföldvár

BÛNÜGY: Az utóbbi idõben több eljárást
kellett indítania a rendõrségnek víz és villanyáram lopások miatt, melyek bûncselekmények és életveszéllyel járnak. Az elkövetõk számíthatnak arra is, hogy a szolgáltatók polgári peres eljárást kezdeményeznek ellenük.
A betakarítás lassan befejezõdik, de a
rendõrség a polgárõrökkel, mezõõrökkel
együtt folytatja akcióit a külterületeken.
Falopás miatt több esetben már intézkedniük kellett. A rendõrség a késõbbiekben is
következetesen jár el, az elkövetõk szabálysértési õrizetbe kerülnek, kármegtérítésként - ha szükséges - lefoglalják gépjármûvüket, fûrészgépüket.
A gépkocsivezetõk a rendõrség többszöri felhívása ellenére is óvatlanok. Értéket
hagynak a gépkocsiban, nem zárják be az
ajtaját, könnyû prédát szolgáltatva a tolvajoknak. Legutóbb egy nyitva hagyott kocsiból több mint egymillió forintot loptak
el.
KÖZLEKEDÉS: A nyirkos, ködös idõben a
látási és útviszonyoknak megfelelõen vezessenek! Aki teheti téli gumival közlekedjen, ezzel is megelõzheti a balesetet. A város területén belül is tartsák be az elõírt sebességet. A rendõrség a 30 km-es táblával
jelzett útszakaszokon továbbra is mérni
fogja a jármûvek sebességét, mert sokan
nem tartják be a KRESZ elõírásait. Például
az iskola elõtt a 30-as tábla ellenére száguldoznak.
Gond van a parkolással és a megállással
is. Többször kellett intézkednie a rendõrségnek tilosban parkoló autók miatt, de
megállnak a zebrán, kapuk elõtt, a járdán akadályozva mások mozgását. Kérjük, figyeljenek jobban, mert a járõrök intézkedni fognak, és a büntetési tételek magasak,
több tízezer forintot is elérhetnek.
Korán sötétedik. A kerékpárokat, motorokat saját érdekükben világítsák ki, használjanak a biciklisták láthatósági mellényt!
Gyalogosan ne közlekedjenek fõútvonalon! 

Akciós fagyasztott
árainkból:
csirkeláb

95 Ft/kg
csirkenyak

195 Ft/kg
csirkemell nyesedék

350 Ft/kg

