XVI. évfolyam 1. szám, 2012. január

KÖZÉLETI

195 Ft

LAP

Ünnepélyes projektzárások
2011. december 19-én két nagyszabású, európai unós projekt is lezárult városunkban. Az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával
sikeresen befejezõdött a „Dunaföldvár-Kálvária komplex partfal stabilizáció és vízrendezés I. ütem” címû
projekt, illetve megoldódott a Ságvári
Endre utca-Kereszt utca csapadékvíz
elvezetése. A fejlesztések értéke közel
félmilliárd forint.


BALOGH EMESE

Keresztes Lajos polgármester elmondása szerint a partfal-stabilizáció elsõ üteme
a dunaföldvári Kálvária-hegyen 360 millió
forintba került. Ebbõl 306 millió forintot a
Dél-Dunántúli Operatív Programtól, 36
millió forintot a paksi atomerõmû által
mûködtetett Jövõnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványtól nyert el a város;
utóbbit az önerõ-kiegészítésére kapta. Így
a településnek csupán a fennmaradó költségeket kellett állnia a löszmagaslat város
felé esõ oldalának megerõsítése során.
A kivitelezést az Alisca Bau Építõipari
Zrt. végezte, melynek vezérigazgatója,
Korcsmár István a szakma egyik csúcsának tekinti a partfal rehabilitációs munkákat. A zrt. áprilisban fogott hozzá a kivitelezéshez, s a tervezett határidõre elkészült
a támfalak, vízelvezetõk és utak építésével
a Kálvária-hegyen annak ellenére, hogy
nem egy meglepetés érte az építõket a beszakadt pincéknek, talajmozgásoknak köszönhetõen. A munkálat nagyságát mutatják az eredmények: 1.500 m2 falat építettek, 1.600 m2 térbulkolatot fektettek le, 17
támfalat építettek, erõsítettek meg, utakat
újítottak, vápás vízelvezetõt, vasbeton csapadékcsatornát építettek.
Az elmúlt évtizedekben a löszfalak mozgása folyamatos problémát jelentett
Dunaföldváron - mondta Madaras Attila a
Belügyminisztérium Pince-, partfal- és földcsuszamlás elhárítási bizottságának elnöke.
Dunaföldvár felszínmozgásokkal na- Â

Â gyon érintett település. 1970-ben itt volt
az ország negyedik legnagyobb földcsuszamlása – egymillió m3 föld mozdult meg,
2010-ben pedig 21 felszínmozgásos vis major bejelentésével a város csúcstartóvá vált.
Azzal, hogy befejezõdött a Kálvária komplex partfal stabilizáció és vízrendezés elsõ
üteme 95-98%-os biztonságúvá vált a
Dunaföldvár egyik legszebb része.
December közepére uniós támogatással
elkészült a Ságvári Endre utca és Kereszt

utca csapadékvíz elvezetési rendszerének
rekonstrukciója is. A csapadék- és belvíz
biztonságos elvezetésének érdekében az
önkormányzat a Dél-Dunántúli Operatív
Program „Települési bel- és külterületi
vízrendezés” keretében pályázott sikerrel.
A kivitelezõ ez esetben is az Alisca Bau
Építõipari Zrt. volt, melynek építõi nyílt
betonlapokkal burkolt árkos vízelvezetõ
rendszert épített ki betoncsõ kapubejáró átereszekkel, illetve zárt szakaszok közbeik-

Új helyen a polgárõrség
2011. december 10-én ünnepélyes keretek között vették birtokukba új irodájukat a dunaföldvári polgárõrök.
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A képviselõ-testület a volt Jókai utcai
iskolaépület két tantermét a Kossuth utcai
új iskola átadását követõen bocsátotta a
Dunaföldvári Polgárõrség rendelkezésére. A civil szervezet az elmúlt 20 évben az
önkéntes tûzoltók egyik helyiségében,
majd a gumiipari szövetkezet kiszolgált
laborjában, végül a volt idõsek otthonában rendezte be ideiglenes központját;
most végre állandó helyre, saját irodába
költözhetett.

A beköltözést komoly munkák elõzték
meg: a két tantermet irodává, közösségi helyiséggé alakították, illetve vizesblokkal zárták le a folyosót. Széles János, a Tolna Me-

tatásával mintegy 3.800 méter hosszúságban. A beruházás összköltségvetése 118
millió Ft, amelybõl 80 millió Ft uniós támogatás, 38 millió Ft pedig az önkormányzat által biztosított önerõ.
A jövõre vonatkozóan Keresztes Lajos
elmondta, hogy a dunaföldvári önkormányzat a partfal stabilizáció 2. számú
ütemére is pályázik. Siker esetén 2013-ra
biztonságossá válhat a Kálvária Duna felõli oldala és a Hõsök terének löszfala is. 

gyei Polgárõr Szövetség elnöke elmondta,
hogy a Jókai utcában megközelítõleg 3,5
millió Ft-os felújítást végeztek, melynek jelentõs részét társadalmi munkából fedezték,
a fennmaradó költségeket pedig szponzori
támogatásból pótolták ki. Az önkormányzat
a felújítási munkákból nem vállalt részt, de
az iroda fenntartási költségeihez már hozzájárul – így támogatva a helyi polgárõrséget.
December elején a Jókai utcai volt iskolaépület kisebbik szárnyát vették birtokukba a polgárõrök. A másik szárnyat a helyi
rendõrõrs rendelkezésére bocsátotta az önkormányzat. Mint megtudtuk, e szárny felújításának tervei elkészültek; a rendõrségnél az átalakításhoz szükséges anyagi fedezetet is elkülönítették. A munkálatokat a
2012-es gazdasági helyzet függvényében
fogják elkezdeni. 

Károlyi-emlékplakettel ismerték el Jákli János munkáját
2011. december 15-én kilencedik alkalommal adták át a magyarországi hitelszövetkezeti mozgalom egyik szervezõjérõl, gróf Károlyi Sándor közgazdászról elnevezett emlékplakettet.
Jákli János, a Dunaföldvár és Vidéke
Takarékszövetkezet ügyvezetõ igazgatója szûk körbe léphetett be ezen a napon, hiszen rajta kívül eddig mindöszsze nyolcan részesültek ebben az elismerésben.
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A gróf Károlyi Sándor-emlékplakett a
takarékszövetkezeti szektor legmagasabb
kitüntetése, melyet a takarékszövetkezetek
által 1989-ben alapított Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. hozott létre azzal a
céllal, hogy a takarékszövetkezeti integráció legjobb vezetõinek teljesítményét elismerje. A díjat évente egy személy kaphatja meg; az alapító szándéka szerint a jelölt

Jákli János

életpályájának elismerést szolgálja, s a díjazásra jogosult személy részére egyetlen
alkalommal ítélhetõ oda.
Eöry Emil szobrászmûvész alkotását –
melyhez oklevél és pénzdíj is társul -, a
2011. évben a kuratórium Jákli Jánosnak, a
Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet ügyvezetõ igazgatójának adományozta,
s ünnepélyes keretek között Éliás Csaba, a
Takarékbank Zrt. felügyelõ-bizottság el2.

nöke és Csicsáky Péter, a Takarékbank
Zrt. elnök-vezérigazgatója adta át.
Jákli János elmondása szerint a díj odaítélésekor figyelembe veszik a jelölt vezetõ munkáját, a takarékszövetkezet eredményeit, a takarékszövetkezeti szektor fejlõdése érdekében végzett kiemelkedõ tevékenységet, a takarékszövetkezetek közötti
üzleti kapcsolatrendszer fejlesztése területén elért eredményeket. „A díj éppen ezért
a munkatársak munkáját is elismeri,
értékeli”– mondta Jákli János.
A gróf Károlyi Sándor- emlékplakett
odaítélésérõl a bíráló bizottság tagjai a jelöltek életpályájának, eredményeinek ismeretében titkos szavazással döntöttek.
Jákli János 17 éves takarékszövetkezeti
vezetõi munkájának elismerése mellett a
Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet helyét, eredményeit, súlyát is minõsíti
a Károlyi- emlékplakett, a legmagasabb takarékszövetkezeti kitüntetés. 

Karácsonyi adományozási akciók
A karácsonyi ünnepeket megelõzõ napokban több helyi civil szervezet rendezett adományosztási akciót városunkban.


SZABADOS SÁMUEL

December 21-én a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szokásos helyszínén, a mûvelõdési házban várta meghívottjait, akik itt
vehették át ajándékcsomagjaikat. A kiosztást megelõzõ ünnepségen Simon István
református lelkész mondott rövid beszédet
felelevenítve a karácsony hangulatát s az
adakozás morális értékét. Ezután a helyi
cserkészcsapat tartott a színpadon betlehemes játékot.
Jákli Viktor, a szolgálat elnöke szerint
az adományozottak listáját az orvosok,
pedagógusok, az egyházak s a védõnõk
javaslata alapján állították össze. Elõnyt
élveztek a nagycsaládosok, a gyermeküket egyedük nevelõ kiskeresetû szülõk,
az egyedülálló idõsek, betegek. Részesültek az adományokból a hajléktalanok
is.
Az „Adni öröm” akció során az aktivisták az egyik élelmiszer áruházban szerveztek gyûjtést. Elmondásuk szerint idén is
nagy volt az adakozó kedv. Adakoztak a

helyi vállalkozások is, így a raktár tartalékaiból nem sokat kellett kivenni.
Az idei csomag fõleg tartós élelmiszereket, édességeket, kolbászt, sonkát és játékokat tartalmazott. 160 meghívót küldtek
ki a szervezõk, de jutott csomag
Bölcskére, Elõszállásra és Daruszentmiklósra is.
December 22-én a Vöröskereszt városi
szervezete osztott csomagokat a Vak Botytyán téri raktárhelyiségében. Kuti Valéria elnök tájékoztatása szerint nagyrészt helyi adományokból ötven csomagot állítottak össze a
rászorultak részére. A polgárõrség zöldséget,
burgonyát adományozott, Dr. Jancsó Erzsébet mandarinnal gazdagította a pakkot, a gimnazisták pedig játékokat gyûjtöttek.
Évek óta hagyomány már az MSZP nõtagozatának akciója karácsony környékén.
Az országos program helyi szervezõje
Horváth Zsolt képviselõ, akinek közremûködésével a paksi központi gyûjtõhelyrõl
jelentõs mennyiségû adomány került
Dunaföldvárra. Elõzetes felmérések alapján a Paks környéki vöröskereszes szervezetek jelzik igényeiket; idén fõleg tankönyvekre, játékokra, ruhákra volt szükségük. Az adományokat a két ünnep között
osztották ki. 

Karácsonyi programot szervezett a mentõállomás
December 15-én a mentõállomás melletti parkolóban a karácsony hangulatát
idézõ programot szerveztek a helyi mentõsök elsõsorban hátrányos helyzetû
gyerekek számára.


SZABADOS SÁMUEL

190 gyermeknek küldtek meghívót, ebbõl 104- en jelentek meg szüleikkel, kísérõikkel. A rendezvény nyitott volt, így a
nap során 400-500 fõ fordult meg az állomás környékén.
A meghívott gyerekeknek ajándékokat
osztott a Mikulás, sok játék, édesség, gyümölcs lelt gazdára néhány óra alatt. A játékokat a mentõsök hosszú hónapok során
gyûjtötték. Az adakozók - helyi vállalkozók,
szervezetek, magánszemélyek - bõkezûek
voltak; minden gyereknek jutott meglepetés.
A fiatalokat érdekes programok várták a
nap során, de a szervezõk a felnõtt kísérõk-

rõl sem feledkeztek meg. Szendvics, tea,
forralt bor közül választhattak az anyukák,
apukák. A kellemes idõ is közrejátszott abban, hogy a késõ délutáni órákig voltak érdeklõdõk a rendezvényen.
Végh Róbert állomásvezetõ sikeresnek
nevezte az akciót. A múlt év májusában
szervezett mentõs napot, sajnos, az esõ elmosta, de a karácsonyi program valamilyen
formában kárpótolta annak elmaradását.
Elmondása szerint a szakma iránt érdeklõdõk igényeit is kielégítették az állomás dolgozói. Meg lehetett nézni a mentõautót belülrõl, a gyerekek örömére megszólaltatták
a szirénákat. De történtek éles riasztások is,
mikor a szolgálatban lévõ autó pillanatok
alatt útjára indult. Az állomásvezetõ szerint
a nap fontos momentuma volt, hogy az érdeklõdõk, fõleg a gyerekek, közelrõl láthatták a mentõsök tevékenységét. Ez a nap
emberközelbe hozta a napi munkájukat.
3.

A folytatás a sikerre való tekintettel az
idén sem marad el. Remélhetõen nyár elején meg tudják rendezni a múlt évben elmaradt mentõs napot, mely elsõsorban
szakmai jellegû lesz. Decemberben pedig
ismét a gyerekek kerülnek reflektorfénybe
a mentõs karácsonyon. 

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

Rovásírásos helységnévtáblát avattak Dunaföldváron
2011. december 17-én rovásírásos helységnévtáblát avattak Dunaföldváron a 6-os
fõút és a Pentelei utca által határolt területen. Ezzel Tolna megyében elõször került
rovásírásos tábla a helységnévtábla alá.
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Szilágyi György, a Jobbik Magyarországért Mozgalom országgyûlési képviselõje kifejtette, hogy pártja missziónak tartja a kettõs keresztek és rovásírásos helységnévtáblák állítását, melyek kifejezik a
magyarság összetartozását, a történelemhez való fordulást; szervesen hozzátartoznak a magyarság történetéhez. Kiemelte,

Pályázati felhívás
a civil szervezetek számára
nyújtandó 2012. évi
támogatásról


KERESZTES LAJOS,

POLGÁRMESTER

A civil szervezetek támogatására elkülönített költségvetési támogatás felosztásáról 2012. februárjában dönt a Képviselõ-testület Oktatási-, Kulturális, Egészségügyi-, Szociális-, Ifjúsági és Sport
Bizottsága.
2012-ben önkormányzati költségvetési támogatásban csak azok a civil szervezetek részesülhetnek, melyek a polgármesteri hivatalban összeállított egységes
pályázati adatlapon nyújtják be igényüket.
A pályázati adatlap a www.dunafoldvar.hu honlapról letölthetõ, vagy külön
igénylés esetén nyomtatott formában a
polgármesteri hivatal 1. számú irodájában ingyenesen igényelhetõ.
További feltétel azok számára, akik a
2011. évben kaptak önkormányzati támogatást, hogy újabb igénylést akkor
nyújthatnak be, ha a korábbi támogatás
felhasználásáról legkésõbb 2011. december 31-ig részletesen (számlával igazoltan) elszámoltak a hivatal felé.
Az igényeket legkésõbb 2012. január
20. (péntek) 12 óráig lehet benyújtani! 

hogy Tolna megyében kettõs keresztet és
rovásírásos helységnévtáblát is Dunaföldváron állítottak elõször.

Komiszár Imre szervezõ elmondta, hogy
a HÍD (Hagyományõrzõ Íjászok Dunaföldvár) Egylet a kettõs kereszt felállítását követõen városunk hat bejárójához kérte a
rovásírásos helységnévtábla kihelyezésének engedélyezését. A Pentelei utcai bejáróhoz mindössze az önkormányzat engedélyére volt szükség, ezért avathatták itt az
elsõ rovásírásos táblát, míg a további öt
tábla kihelyezéséhez a közútkezelõ beleegyezõ nyilatkozata szükséges. A tábla kihelyezésének költségeit a HÍD Egylet adományokból fedezte; az avatási ünnepség
lebonyolítását pedig a Jobbik Magyarországért Mozgalom segítette. 

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 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).
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
4.

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).
Elõzetes idõpont egyeztetéssel szeretettel várjuk az iskolánk iránt érdeklõdõket!
Bõvebb információ, idõpont egyeztetés: Balogh Emese igazgató, Tel.: 75/ 541269, 75/ 541-270, Dunaföldvár, Templom
u.
5.,
e-mail:
magyarlaszlogimi@freemail.hu
Â

SZAKISKOLAI ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLAI KÉPZÉS
A 2012-2013-AS TANÉVBEN
OM azonosító: 201167, Telephely: 01, Dunaföldvár, Templom u. 9.

Â

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
és vegyi áru-eladó, parkgondozó, munkaruha- és védõruha-készítõ, lakástextil-készítõ, szerkezetlakatos, lemezlakatos.
Elõzetes idõpont egyeztetéssel szeretettel várjuk az iskolánk iránt érdeklõdõket!
Bõvebb információ, idõpont egyeztetés: Csizmadiáné Mihálovics Magdolna
igazgatóhelyettes, Dunaföldvár, Templom
u. 9., tel.: 75/ 541-265, 75/ 541-266. 

Idén 79 orvosra szavazhat a
nagyközönség az Év Orvosa pályázaton
A pozitív történetek naponta jelen vannak a kórházakban, a klinikákon, a rendelõintézetekben és az egyéb gyógyító intézményekben. Ezt bizonyítja az Astellas
Pharma és a MOTESZ együttmûködésében idén októberben meghirdetett Év Orvosa pályázat is, amelyre mindössze két
hónap alatt 226 reményteli, az orvosok
emberségét, helytállását és állhatatos küzdelmét bemutató betegtörténet érkezett. A
zsûri az elmúlt napokban értékelte e történeteket és megnevezte azon jelöltek körét,
akik 2012. január 25-ig tartó közönségszavazáson részt vesznek. A 79 orvosra a
www.astellasazorvosokert.hu/szavazas
weboldalon bárki leadhatja voksát. A szer-

vezõk arra kérnek minden szavazót, hogy a
saját orvosuk mellett más gyógyítók történetét is ismerjék meg és bátran tegyék
voksukat a legjobbak mellé. A pályázat
közönségdíját közel másfél hónap múlva a
legtöbb szavazatot kapó orvos nyeri majd
el.
A Jubileumi Astellas-díj – Az év orvosa
2011 pályázat ismét bebizonyította, hogy a
betegek bizalma, lojalitása a szakmáját hivatásként megélõ, nagyszerû orvosok iránt
továbbra is töretlen – nyilatkozta Prof. Dr.
Perner Ferenc, sebész fõorvos, a pályázat
zsûrijének elnöke a közönségszavazás elindításakor. Erre a bizalomra a betegnek és
az orvosnak egyaránt nagy szüksége van,
5.

Felhívás ingatlan
eladásra
DUNAFÖLDVÁR VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA


Dunaföldvár Város Önkormányzata
nyílt licit útján történõ értékesítésére
meghirdeti az alábbi ingatlant:
Dunaföldvár, 6927/3 hrsz.-ú épület és
udvar, szõlõ, kert mûvelési ágú 2588 m2
alapterületû zártkerti ingatlan.
Kikiáltási ár: 480.000 Ft+Áfa
Az ingatlanról további információt a
Dunaföldvár Város Polgármesteri Hivatalának Építésügyi és mûszaki irodája
ad. (Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2., Tel.:
75/541-558)
Részletes pályázati kiírás 2011. december 29. és 2012. január 29. között
vásárolható meg 11.000 Ft-ért Dunaföldvár Város Polgármesteri Hivatalának pénztárában (hétfõ – csütörtök: 9-tõl
– 12 óráig).
Versenytárgyalás idõpontja: 2012.
február 1. (szerda) 15 óra
Helye: Dunaföldvár Város Polgármesteri Hivatal Dunaföldvár, Kossuth
L. u. 2.
Tárgyaló (I. emelet, 6-os terem) 

hisz éppen ez jelenti a legnagyobb kincset
a gyógyulás felé vezetõ úton - tette hozzá a
professzor.
Dr. Markovich György, a díjalapító
Astellas Pharma ügyvezetõ igazgatója a
közönségszavazás indítása kapcsán elsõsorban a zsûri összetételében és feladatkörében bekövetkezett változásokra hívta
fel a figyelmet. Mint elmondta, az ítészek
december elején a betegtörténetek értékelésében és a közönségszavazásra továbbjutó jelöltek kiválasztásában kaptak szerepet, legközelebb, 2012. január elején pedig
már a pályázatra beérkezett szakmai jelöléseket fogják elsõ körben értékelni. Döntésük meghatározó lesz, hiszen a továbbjuttatott szakmai jelöltek már az idei pályázat döntõjének résztvevõi lesznek. Február elején közülük kerülnek majd ki a pályázati felhívásban szereplõ 5 orvossza- Â

Â kmai kategória legjobbjai – fogalmazott
az ügyvezetõ igazgató.
A 2011-es Astellas-díj – Az év orvosa
pályázat zsûritagjai a következõk:
Dr. Ferencz Judit (háziorvos és üzemorvos, Devecser), Prof. Dr. Hajnal Ferenc
(tanszékvezetõ egyetemi tanár, Szegedi
Tudományegyetem, Háziorvosi Intézet),
Dr. Huszár András (elnök, Házi Gyermekorvosok Országos Egyesülete), Prof.
Dr. Kappelmayer János (intézetvezetõ
egyetemi tanár, Debreceni Tudományegyetem, Klinikai Biokémiai és Molekuláris Patológiai Intézet), Prof. Dr. Palkó
András (tanszékvezetõ egyetemi tanár,
Szegedi Tudományegyetem Radiológiai
Klinika), Prof. Dr. Schaff Zsuzsa (igazgató-helyettes egyetemi tanár, Semmelweis
Egyetem II. sz. Patológiai Intézet), Prof.
Dr. De Chatel Rudolf (emeritus prof.,
Semmelweis Egyetem, I. sz. Belklinika),
Prof. Dr. Komoly Sámuel (igazgató egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, Ne-

urológiai klinika), Prof. Dr. Bódis József
(rektor, Pécsi Tudományegyetem), Dr.
Oláh Attila (orvos-igazgató, Petz Aladár
Megyei Oktatókórház, Gyõr), Dr. Klára
Tamás (osztályvezetõ fõorvos, Soproni
Kórház, Traumatológiai Osztály), Dr.
Muszbek Katalin (ügyvezetõ, Magyar
Hospice Alapítvány), Dr. Dénes Zoltán
(orvos igazgató, Országos orvosi Rehabilitációs Intézet), Prof. Dr. Ertl Tibor (dékán-helyettes egyetemi tanár, PTE ÁOK
Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika) – a
zsûri társelnöke, valamint Prof. Dr. Perner Ferenc (fõorvos, ny. egyetemi tanár,
Semmelweis Egyetem, Transzplantációs
Klinika) a zsûri elnöke.
A pályázattal kapcsolatos aktuális információk a www.astellasazorvosokert.hu címen és az Astellas díj - Az év orvosa Facebook oldalon egyaránt megtalálhatók!
További információ: Morva Gábor pályázati programvezetõ, tel.: 06 30 330
3000 info@astellasazorvosokert.hu 

Kiadvány a Duna menti településekrõl
Duna Településszövetség címmel jelent
meg az a kiadvány, melynek szerkesztõje Nagy Gáborné Dunaföldvár nyugalmazott városvezetõje.


BALOGH EMESE

A 18 Duna menti települést bemutató kiadvány a Duna Településszövetség gondozásában jelent meg. A településszövetség
1999 óta civil szervezetként mûködik azzal a céllal, hogy a Duna menti települések
érdekeit felkarolja, a településeket népsze-

rûsítse.
A szövetség 2009-ben VÁTI felkérésére
kapcsolódott be egy európai uniós projektbe, mely a Duna folyam országainak, településeinek összefogását célozta meg. A
programban mind a hét dunai ország részt
vett, a magyar projektevezõi feladatokat a
VÁTI látta el.
Az uniós projekt komoly turizmusfejlesztési célokat is megfogalmazott, ennek
egy részfeladatába vonták be a Duna Településszövetséget. A munka eredménye6.

Pályázat
üzlethelyiség
bérbevételére


DUNAFÖLDVÁR VÁROS

ÖNKORMÁNYZATA
Dunaföldvár Város Önkormányzata
licitálás útján történõ bérbevételre meghirdeti az alábbi üzlethelyiséget:
Dunaföldvár, Rákóczi u. 2. szám alatti 45 m2 alapterületû ingatlan.
Kikiáltási ár: 14650,-Ft/m2/év+ Áfa
Az ingatlanról további információt a
Dunaföldvár Város Polgármesteri Hivatalának Építésügyi és mûszaki irodája
ad. (Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2., Tel.:
75/541-558)
Részletes pályázati kiírás 2011. december 29. és 2012. január 29. között
vásárolható meg 11.000 Ft-ért Dunaföldvár Város Polgármesteri Hivatalának pénztárában (hétfõ – csütörtök: 9-tõl
12 óráig).
Licitálás idõpontja: 2012. február 1.
(szerda) 14 óra
Helye: Dunaföldvár Város Polgármesteri Hivatal Dunaföldvár, Kossuth L. u.
2.
Tárgyaló (I. emelet, 6-os terem) 
ként született meg magyar és angol nyelven a 18 települést bemutató kiadvány,
amelybõl nemcsak a települések leírásait
ismerhetik meg az érdeklõdõk, hanem képet kaphatnak annak épített környezetérõl,
rendezvényeirõl, látnivalóiról, önkormányzatáról; információkra tehetnek szert
a szállás- és vendéglátóhelyekrõl, a befektetési lehetõségekrõl is. A kiadványokat az
önkormányzatok kapják meg, azok terjeszthetik, használhatják fel településük
népszerûsítésére.
A nyomtatott kiadvány megjelenése
mellett fontos eredménye az uniós programnak, hogy február végére elkészül az
az internetes honlap, melyen elérhetõ Európa második leghosszabb folyójának valamennyi települése. Így ha valaki a Dunán, illetve Duna vidékén szeretne kirándulni, utazni, a honlapról információkat
gyûjthet valamennyi településre vonatkozóan. 

Megjelent a Földvári tabló második kötete!
„A mélygyökerû fák nõnek magasra” (Mistral)
Ízléses külsõvel, gazdag tartalommal
2011 karácsonyára megjelent a Földvári
tabló második kötete. A könyv alcíme:
Életrajzok és arcképek Dunaföldvár
múltjából és jelenébõl.


HELYTÖRTÉNETI KLUB

A helytörténeti kötet a Berze-Nagy Ilona
Városi Könyvtár kiadványaként a városi képviselõ-testület támogatásával készült. A
könyv szerzõi: Gallainé Horváth Emõke, Gallai Sándor, Lukácsi Pál és Szászvári Józsefné.

A Földvári tablót december 15-én mutatták be – nagyszámú érdeklõdõ elõtt - a városi könyvtárban. Raffainé Kókány Judit szerkesztõvel és a szerzõkkel Balogh Emese, a
könyv lektora beszélgetett. A kortárs-lexikonban való tájékozódást elõsegíti a szerkesztõ rövid, tárgyszerû kalauzolása és a kötetben szereplõ személyek betûrendes mutatója.
A csaknem 250 oldalas könyv megvásárolható a Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtárban 1.800 Ft-os áron. 

Olvasói levél

Életrajzok és arcképek Dunaföldvár
múltjából és jelenébõl
Földvári tabló II.


CSEPELI ISTVÁN

A lelkes és odaadóan önzetlen munkát
végzõ szócikk-szerzõktõl, a szerkesztõtõl, a lektortól Dunaföldvár lakossága karácsonyi ajándéknak kapta kézhez a
Földvár tabló II. címû könyvet. Elõzményeket beszámítva, a bõ két évtizeden
belül megjelenõ öt monográfia, vagy monográfia jellegû kiadványok hatalmas ûrt
töltenek be településünk életében; a szerzõk néha az utolsó pontnál rögzíthették
Dunaföldvár fellelhetõ történelmét, a
múlt és jelenkor közéletének homályba
tûnõ jelentõsebb személyiségeit.
Maradva a Berze- Nagy Ilona Könyvtárban, népes érdeklõdõk elõtt december
15-én ünnepélyesen átadásra került Földvári tabló II. könyvnél, Raffainé Kokány
Judit könyvtárigazgató közvetlen szavait
élesztem: „Jó dunaföldvári szokás szerint
a vita élesedik: Ki, és miért került be? Ki
és miért nem került be a kötetbe?” Megjegyzem, a tablókon munkálkodók a gordiuszi kérdéseket limitálták, a kétkedõknek tudomásul kell/ene venni.
A Földvári tabló II. elsõ oldalán, a könyvet ajánló sorok végén érdeklõdõ lendületem pillanatra elakadt, majd röviden túlléptem rajta. Már csak azért is, mert a betûsorrendben szedett nevek kivétel nélkül
a tettek mezejére kalauzolnak. Elmélyülve
a szereplõkkel, elõvéve az elsõ kötetet, ismerõs arcok közé vegyültem, képzeletem-

ben a holtakkal is együtt voltunk, szokásosan jóízûen beszélgettünk. Szót váltottunk
Götzinger Karcsival, Lemmer Laci bácsival, Tóth Pistával, Szeleczki Józsi bácsival, Dull Bélával, és idevehetõen a kötetbõl kimaradókkal a vonalfonadékok végterméke: Dunaföldvár!
Orvosok, papok, pedagógusok, hivatalnokok, mérnökök, mûvészek és kétkezi
munkások a már letûnt és a még élõ generációkból, az életrajzokon keresztül bemutatva valamilyen úton-módon vitathatatlanul Dunaföldvárhoz kötõdnek.
Korunk civilizációjában a Földvári tabló
II. a példabeszédek lehetséges hús-vér változatai. Élõk felé haladva folytatása az elsõ kötetnek, a kettõ együtt a közösség építésére alkalmas törékeny szalmaszálak felmutatása, az esendõ emberi lét küzdelmének létfontosságú, követésre alkalmas
mintázatai.
Egyrészt az életpályákon keresztül változatosan választható útját-módját kínálják
az elkötelezett életformának, halkan
mondva: a lakóhely és a haza szeretetének!
Másrészt Dunaföldvár adottságánál elvétve kerül szóba a szócikkekben szereplõ
potencia, mely a világ bármely táján, határon innen és azon is túl hírvivõ-építõ,
használhatóan jobbító bázist képez. Harmad oldalról közelítve a szereplõket, jelentõs részük közösséget összetartó- vonzó
adottsággal bír, egyéni képességeikkel az
ezerszínû egyetemes kultúra szárba Â
7.

Felhívás


KERESZTES LAJOS,

POLGÁRMESTER

2012. március 15-én, az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc tiszteletére
rendezett ünnepség és gálamûsor keretében kerül átadásra a helyi rendelettel
alapított „Dunaföldvár Díszpolgára” valamint a „Dunaföldvár Gyermekeiért” és
„Dunaföldvárért” Emlékérem kitüntetés.
Kérem Dunaföldvár Város lakosságát,
gazdálkodó és társadalmi szervezeteit,
az egyéb tömegszervezeteket, hogy
2012. január 15-ig tegyenek javaslatot a
majdani díjazottakra.
A „Dunaföldvár Gyermekeiért” díj
annak a személynek adományozható,
aki a városban legalább 10 éve kiemelkedõ eredményt ért el a gyermekek és fiatalok nevelésében az oktatás, sport és a
kultúra területén.
A javaslatokat - részletes indoklással a polgármesteri hivatalba szíveskedjenek eljuttatni.
Javaslataikkal, véleményükkel segítsék
elõ a képviselõ-testületnek azt a törekvését, hogy a közmegbecsülésnek örvendõ
személyeket vagy csoportokat kitüntethesse, elismerésben részesíthesse. 

Â szökkenését éltetik, legfõbben a közösséget alázattal szolgálják.
A Földvári tabló II. nálam a helytörténet
jelen idõpontjának zárása, példamutatóan
rendszerezett, követhetõ morális mércével
jelzi a tett limitált értékét. Az alkotó csapat

nyilvánvaló közlendõin túl, bujtatott üzeneteket értelmezni a nyájas olvasón múló: az
örökké változó világban mennyire képes a
könyvben foglaltakkal ma azonosulni?
Sorrendek tartása nélkül, ezúton köszönöm meg a Földvári tabló II. létrehozói-

nak munkáját, jelzést közzétéve, Dunaföldvár lakossága hálával tartozik: Raffainé Kokány Juditnak, Balogh Emesének,
Lukácsi
Pálnak,
Szászvári
Józsefnének, Gallainé Horváth Emõkének
és Gallai Sándornak. 

„Kelj föl és járj!”

ség: munkanélküliség, kilátástalanság és
szegénység van. Többnyire elkeseredés és
gyakran gyûlölködõ indulat jellemzi honfitársainkat és velünk együtt minket is. Mit
lehet ilyenkor tenni? Szitkozódni, keseregni és maradni, vagy legyinteni, búcsút inteni és menni.
Amikor Heródes a gyermek Jézus életére
tör, Józsefet álmában egy angyal imígyen
inti: „Kelj föl, vedd a gyermeket és anyját,
menekülj Egyiptomba és maradj ott, amíg
nem szólok neked.” Mindebbõl kiderül,
hogy a nehéz idõket, az éli túl, akinek vannak álmai és hallgat is azokra. Aki veszi a
Gyermeket, és anyjával együtt Egyiptomba
menekíti õket. A bennünk és közöttünk élõ
Gyermekrõl van itt szó, akiben bizalom,
kreativitás és reménység van, ezért nem fél
a holnaptól, sõt még a mától sem. Egyiptom az a tenyérnyi hely, ahol ez a Gyermek
szabadon lélegezhet és növekedhet. Egyiptom lehet a szívünk, a társunk, a családunk,
a másik ember, aki nem ellenségünk, hanem barátunk, útitársunk, hiszen vándorok
vagyunk. Ezekben a kapcsolatokban, mint
ölelõ karokban növekedhet a gyermek Jézus Krisztussá bennünk és közöttünk, hogy
hordozni tudjuk a keresztünket, el tudjuk
viselni a nehézségeinket.
A názáreti Jézus „gazdag lévén, szegénnyé lett értünk, hogy az Õ szegénysége
által meggazdagodjunk”. A pazarló gazdagság helyett a tisztes szegénység és szerénység ideje érkezett el hozzánk. Ez volt
az elsõ karácsonyunk, amikor a hét szûk
esztendõ miatt alig került ajándék a fák
alá, mégis meghitt ünnepünk volt, mert
megértettük, hogy az Egyetlennél a több is
kevesebb. A találkozások, együttlétek,
kézfogások, beszélgetések és ölelések,
mind az Isten emberszeretõ jóságáról, a
gazdagság szeretete helyett, a szeretet gazdagságáról szóltak.
Az újév szent lehetõsége számunkra:
Egyiptomba menekülni, vagyis megvédeni
a Gyermeket Heródestõl. A bizalom, a kreativitás és a reménység Gyermeke sokat
segíthet nekünk az új esztendõben. A múltból tanulj, a mában élj, a jövõtõl remélj! A
mában élni és cselekedni azt jelenti, hogy

széthúzás helyett összefogni, talpra állni és
járni, vagyis megtenni azt, amit meg kell
tenni. Mindenkinek csak annyit kell tennie, amennyit megtehet, se többet, se kevesebbet. „Aki tehetné a jót, de nem teszi,
bûne az annak.”
Szolidaritásról szól az a történet is,
amelyben négyen visznek egy mozdulatlanságra kárhoztatott embert Jézushoz. A
sokaság miatt csak úgy jutnak a közelébe,
hogy megbontják a ház tetejét, és azon keresztül engedik le a bénát. Jézus látva a hitüket és az összefogásukat így szól;
„Megbocsájtattak a vétkeid, kelj föl és
járj.” Ha összefogunk, és a hátunk mögé
vetjük a nehézségeinket és a vétkeinket,
akkor nekünk is megadatik a kegyelem;
„megbocsájtatnak a vétkeink”, s akkor
majd fölkelünk és járunk. 



SIMON ISTVÁN

REFORMÁTUS LELKÉSZ

Az új esztendõ küszöbét átlépve, fogadkozni nem, de elgondolkodni azért érdemes. Segíthet ebben bennünket az a bölcs
mondás, amely így hangzik: „A múltból
tanulj, a mában élj, a jövõtõl remélj.” Egyszerû mégis sokatmondó szavak, melyek
élni tanítanak. Mert az idõ olyan, mint egy
folyam, ahogy J.A. írja: „a Dunának, mely
múlt , jelen s jövendõ egymást ölelik lágy
hullámai.”
Ebben a folyamban, folyamatban egyáltalán nem könnyû eligazodni. Sokszor észre sem vesszük, hogy az idõrendet eltévesztjük, és nem a mában, hanem a múltban vagy a jövõben élünk. (Az idõsebbek a
múltban, az ifjak inkább a jövõben.) Igazából az volna jó, ha mindnyájan a mában élnénk. Azon egyszerû oknál fogva, mert
számunkra egyedül csak a jelen a kézzelfogható idõ, a többi kifolyik a kezünk közül, szétfolyik, mint Salvador Dali festményén a zsebórák. Csak a mában van módunk és lehetõségünk a cselekvésre, a kizökkent idõ helyretételére. (Hamlet panaszolja: „Kizökkent az idõ, ó kárhozat,
hogy én születtem helyre tolni azt.”) Ezért
jó, ha a múltból tanulunk, a mában élünk s
a jövõtõl remélünk.
A kérdés most már csak az, hogy mit tanulhatunk az elmúlt esztendõbõl, mit tehetünk a mában, és mit remélhetünk az újévben? Tanulságul szolgálhat, hogy sem az
optimizmus, sem a pesszimizmus nem segít rajtunk. Nem lett igazuk azoknak, akik
tavaly ilyenkor nagyon bizakodtak, s nem
lett igazuk azoknak sem, akik vészharangot kongattak. A realistáknak lett igazuk,
akik jól tudták, hogy nehéz helyzetben vagyunk, de idõvel és fáradságos munkával,
kis lépésekkel a válságból kilábalhatunk.
A jövõre, 2012-re nézve is inkább a realistáknak lehet, lesz igazuk, s nem azoknak, akik föllendülést vagy összeomlást jósolnak. Nem könnyû reálisan, igazán jól
megítélni a helyzetet ott, ahol nagy mély-
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A Tolna Megyei Mozgáskorlátozottak Dunaföldvár-Bölcske
csoport (Dunaföldvár Családsegítõ központ Kossuth Lajos
u.14.) 2012. évi szolgálati
rendje:
Minden hónap második hétfõjén délelõtt 9-12 óráig:
Január 9., 23.
Február 13., 27.
Március 12., 26.
Április 16., 30.
Május 14. (28-szünetel)
Június 11., 25.
Július 9., 23.
Augusztus 13., 27.
Szeptember 10., 24.
Október 8., 22.
November 12., 26.
Mindenkit
szeretettel
várunk:
Szemenyei Rózsa, Kudlik Vilmos önkéntes segítõk. 

Új nagymester a Szent Rókus Borlovagrend élén
A Szent Rókus Borlovagrend nagymestere Vorák József nyáron jelezte lemondási szándékát. A közgyûlés – a nagytanács javaslatára – novemberben Dukai
Istvánt választotta a borlovagrend élére.


BALOGH EMESE

Dukai István tiszteletbeli tagként közel
négy éve vesz részt a helyi borlovagok
munkájában; 2011 óta teljes jogú tagja a
Szent Rókus Borlovagrendnek. Mint
mondta, a jelölés meglepetésként érte, úgy
gondolta, a tapasztaltabb borlovagok közül
kerül ki az új nagymester. A jelölését hallva bizonytalan volt, végül hosszas beszélgetések után vállalta az egyesület vezetõi
posztját.

Dukai István

A nagymesteri pozíció nem csupán címet jelent. Ahogy az egyesületekben az
egyesület elnökének, úgy a borlovagrendben a nagymesternek a feladata a tagság

Ínyenc pálinkafõzõk találkozója

italaikat a hatliteres kuktából kialakított
szerkezettõl a száz literes profi készülékig,
illetve saját készítésû szerkezetig mindenféle megoldással párolták.
Közös érdeklõdési körük hozta össze
õket az Interneten. Kezdetben szakmai tanácsokkal, tapasztalataikkal keresték egy-

mást, ezt követõen személyes találkozók is
kialakultak. A nyári találkozót Fonyódon
tartják: egy a település szélén lévõ telken
szoktak sátrazni, élvezni a Balatont, közben kóstolgatni a pálinkákat. Télen mindig
másutt jönnek össze - idén Mártiék hívására Földváron.
A társaság a kempingben lakott, a programokat a pincében rendezték. A sokféle itókát megkóstolták; nem verseny volt, hanem
mindenki elmondta a véleményét. Volt itt
birs-, málna-, alma-, körte-, barackpálinka,
som, berkenye; mind-mind kisüsti eljárással
készült innivaló. Nem ivászat volt a találkozó célja, hanem egy rendhagyó tanfolyam,
amikor átadhatják egymásnak tapasztalataikat. Közben volt idejük megismerni városunkat is, sétáltak a Duna-parton, meglátogatták a várat, és nem utolsósorban, lubickoltak a fürdõben. A továbbképzés végén
emelkedett hangulatban, jókedvvel ünnepelték munkájuk eredményét. 

járásához igazították az év kezdetét, a téli
napforduló utáni újholdhoz próbáltak igazodni. A rómaiak idején Julius Caesar naptárreformjával kr. e. 45-ben, hivatalosan
január elseje lett az év elsõ napja. Tánccal,
mulatozással, amikor a nõk férfiaknak, a
férfiak nõknek öltöztek, ünnepelték. A keresztények mézes süteményekkel, jókívánságokkal köszöntötték egymást ezen a napon.
Feltételezik, hogy honfoglaló õseink
õszre vagy tavaszra tették az év kezdetét,

amikor a legelõre hajtották az állatokat, illetve amikor a szállásokra hajtották vissza
õket. Az ünnepi szokások a pásztorünnepekben maradtak fenn. Zajjal, lármával
búcsúztatták az óévet, hogy távol tartsák a
gonosz hatalmakat.
Európában a rómaiaktól örökölt Juliánus
naptárt használták, mely nem egyezett a
csillagászati évvel. Torzult az évszakok
megjelölése, a húsvét is eltolódott. A pápa
ezért megbízott egy jezsuita csillagászt,
Christopher Claviust, aki Kepler segít- Â

December 28-án délelõtt népes baráti
társaság sürgött-forgott a Ladi pincénél.
Voltak, akik már egy bográcsban fõztek, mások dödöllét sütöttek- amit elõkészítve otthonról hoztak. Hatalmas
tepsiben kolbászok várakoztak sütésre,
és mindenütt az asztalokon gyönyörûen
felcímkézett, saját készítésû dobozokban palackok sorakoztak.


KISS ÉVA

A Miklós házaspár meghívására az ország
különbözõ részeibõl gyülekeztek az ínyenc
pálinkafõzõk. Márti elmondta, hogy barátok
érkeztek többek között Gyõrbõl, TokajHegyaljáról, Hajdúszoboszlóról; negyvenöten jöttek össze. Volt közöttük régész, élelmiszervegyész, mérnök, hivatásos bér-pálinkafõzõ, nyugdíjas, vállalkozó. Csodálatos

Újév
„Adjon Isten füvet, fát
Teli pincét, kamarát.
Sok örömet e házba,
Boldogságot hazánkba.”
(Újévi népi köszöntõ)


KISS ÉVA

Újév napja a történelem során nem esett
mindig január elsejére. Volt, hogy a Hold

összefogása, a belsõ élet megszervezése,
illetve a kapcsolattartás a társ borlovagrendekkel, más szervezetekkel.
A Szent Rókus Borlovagrendnek jelenleg 31 tagja van. Ütõképes, összetartó a
tagság, minek következtében élõ, funkcionáló az egyesület. Erre a gárdára támaszkodva Dukai István bízik abban, hogy a
2012-es esztendõben folytatni tudja a korábbi nagymesterek - Gallai Sándor, Vorák
József – munkáját.
A borlovagrend céljai között a tagsági
összejövetelek, a városi rendezvényeken való részvétel mellett, a már hagyományos
Duna-menti Települések Borversenyének
megszervezése, lebonyolítása és a borlovagházban lévõ pince felújítása szerepel. 
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Â ségével megalkotta az új kalendáriumot. Október 4-ét október 15-e követte, a
tíz nap elvesztésével korrigálták az eltérést. Minden negyedik év szökõév lett.
A keresztény Európa hivatalosan 1582tõl Gergely pápa naptárreformja óta ünnepel január elsején, korábban az évkezdet
december 24 -re esett, máskor január 6-ra,
vízkeresztre. Ugyanakkor január elseje
fontos nap volt, Galeotto Marzio írásából
tudjuk, hogy Mátyás király udvarában
ezen a napon, Krisztus körülmetélésének
napján, ajándékokat osztogattak. Megajándékozták az egyházi személyeket, a katonákat, zenészeket, kertészeket, szakácsokat, és a mesterembereket.
I. Szilveszter pápa 335. december 31-én
halt meg, az õ névnapja jelöli az év utolsó
napját.
Szilveszter népies neve Magyarországon
kiskarácsony. Ekkor az emberek házról házra jártak, jókívánságokat mondtak a háziaknak, akik almával, dióval vendégelték meg
õket. Fontosnak tartották, hogy az év elsõ
napja kellemesen teljen, mert hittek abban,
hogy amilyen az elsõ nap, olyan lesz a folytatás az újévben. A népi hiedelem szerint
ajánlott volt jó cselekedetet végrehajtani.

Rizst, lencsét, borsót ettek, mert az szerencsét, sok pénzt jelent. Baromfit, mert
elkaparja a szerencsét, tilos volt fogyasztani. Halat, melynek sok pikkelye pénzt
hoz, csak a folyó menti településeken volt
szabad fogyasztani, másutt elúszott a ház
szerencséje. Fontosnak tartották, hogy a
ház elsõ látogatója férfi legyen, hogy az
eladó lányok elkeljenek.
Jóslások is kapcsolódtak az újévhez: az
ólomöntés ma is gyakori szórakozás. Az
idõjárás elõrejelzést hagymakalendáriummal végezték eleink: 12 fokhagymagerezdre sót szórtak, a hiedelem szerint,
amelyik nedves lett, abban a hónapban
sok esõ esik majd. A gombócfõzés a leendõ férj kiválasztását segítette: papírdarabkákra neveket írtak, és beletették a gombóc tésztájába. Amelyik gombóc elõször
jött fel a víz felszínére, reményeik szerint,
az abban lévõ név jelölte a leendõ férjet.
A regölés egy elterjedt európai szokás
magyar változata volt. December 26-án a
férfiak házról-házra jártak, bõséget, boldogságot kívántak az újévre. Nyelvészek
szerint finnugor eredetû szokás volt.
Heltai Gáspár is említi, az ördög mûvének tekinti.

„A dal: örök fohász”

Annamatia 30
(3. rész)
„Az ének felszabadít, bátorít, gátlásokból, félénkségbõl kigyógyít. Koncentrál,
testi-lelki diszpozíción javít, munkára
kedvet csinál, alkalmasabbá tesz, figye-

lemre-fegyelemre szoktat.” (Kodály
Zoltán)


LUKÁCSI PÁL

2005. március 15-én Dunaföldvár várossá válásának évfordulóján a képviselõ-tes10.

A csángók hejgelése december 31-én
biztosítani kívánta a jó termést. A búza történetérõl szólt, a mag kikelésétõl, míg kenyér lett belõle. 

tület döntése alapján az Annamatia nõikar
„Dunaföldvárért“ Emlékérmet kapott.
Júniusban Dombóváron kórusminõsítõ
hangversenyen vettek részt a Kapos Kórus
meghívására. A Tóth Ferenc Liszt-díjas
karnagy vezette zsûri a kórust a KÓTA
minõsítése szerinti arany fokozatú oklevéllel minõsítette. „Számos fiatal kórustag
énekelt velünk, közénk hozták a frissességet, üdeséget és – nem utolsósorban – a
csengõ énekhangot, melytõl a kórushangzás „kifényesedett” és „csillogott” – emlékszik vissza Kun Erika.
Ez év nyarán Kun Erika Németországban szakmai képzésen vett részt. A
wernigerodei egyhetes szemináriumon
mûkedvelõ kórusvezetõként Hollerung
Gábor és Jonathan Velasco karnagyok irányításával a kórusirodalom remekeit dirigálhatta. A kurzuszáró hangversenyen
Rautavaara (finn kortárs zeneszerzõ) mûvét - telt ház elõtt - vezényelhette, nagy sikerrel.
2006-ban fennállásuk 25. évfordulóját
ünnepelték – koncerttel, zenés-táncos mulatsággal. Egy kórus fellépésekor a hangzáson felül meghatározó a színpadi összkép, így a jól szabott, egységes, dekora- Â

tív ruha, hiszen a közönség vagy a szakmai
zsûri elsõ benyomásként már harmonikus
képet kap. A kórustalálkozókon számos elismerést aratott az általuk csak „menyecskeruhának” becézett bordó színû új fellépõruha. Az októberi jubileumi koncerten
áttekintést adtak a kórus repertoárjából, elénekelték a 25 év alatt tanult kedvenc mûveiket. A gálaesten részt vett az alapító
karnagy, Telekiné Rábai Melinda is. A
mûsorban vendégként szerepelt Regényi
Júlia, Vácz Kamilla és Jelenik Krisztián.
Egy évvel késõbb Weikersheimben részt
vettek az ottani Maisingenen (anyák napi
ünnep). A szabadtéri koncerten Kodály,
Bárdos, Karai és Bartók népdalfeldolgozásait énekelték, a laudenbachi kegytemplomban pedig Pergolesi Stabat Materét adták elõ.
2006 óta létezik az „Énekel az ország”
projekt: a Budapesti Akadémiai Kórustársaság a Budafoki Dohnányi Ernõ Szimfonikus Zenekarral karöltve meghívja az ország azon amatõr kórusait, melyeknek
nincs lehetõségük saját erejükbõl az oratorikus irodalom remekeit énekelni. Az
Annamatia fiatalabb tagjai 2007 óta vesznek részt az embert próbáló, de szakmai
szempontból óriási élményt jelentõ kórustáborban, majd az azt követõ nagyszabású
koncerten énekelnek a Mûvészetek Palotájában. Eddig Brahms: Német Requiem,
Dvorak: Stabat Mater, Beethoven: Missa
Solemnis, Händel: Izrael Egyiptomban,
Puccini: Messa di Gloria és Berlioz: Messe Solenelle címû mûvének elõadásában
közremûködtek.
2008-ban ismét Olaszországban járt az
énekkar, ám ekkor nem testvérvárosi meghívásra, hanem önálló elhatározásból. Tizennégy évvel az után, hogy a csapat Riva
del Gardában, nemzetközi kórusversenyen
eltöltött négy csodás napot, ismét a Gardató melletti település kórusversenyére adta
be a jelentkezést. A verseny elõtt ellátogatott a testvérvárosba, Ossonába, ahol nagy
sikerû koncerten mutatta be Pergolesi
Stabat Mater c. mûvét. A milánói dómban
ismét énekelhetett a kórus: ezúttal Kocsár
Miklós Ave Maris Stellája hangzott el. A
versenyen a kiválasztott három mûvet ihletett elõadásban, szinte hiba nélkül énekelte
a csapat. A neves nemzetközi kiválóságokból álló öttagú zsûri VI. szintû ezüst diplomát adományozott a kórusnak. „Nagyon
boldog pillanat volt - emlékszik vissza
Kun Erika -, a versenyre készülni kellett
különbözõ zenei korokból származó mû-

vekkel, valamint népdalfeldolgozással.
Kezdetnek egy németalföldi zeneszerzõ,
Friderici muzsikáját
énekeltük, utána következett Gárdonyi
Zoltán: Jere bé, Violám c. alkotása, s a
mûsor napjaink egyik
legnagyobb „kóruszeneszerzõjének,”
Kocsár
Miklósnak
Ave Maris Stella c. mûvével zárult. Az értékelésbõl kiderült, hogy a magyar népdalfeldolgozás, a Gárdonyi-mû elérte az arany
fokozathoz szükséges értékeket. A versenyt egyébként egy 1500 fõt befogadni
képes modern templomban tartották. Érdekes akusztikai körülmények között énekeltünk: a színpadon szinte semmit nem hallottak a kórustagok egymásból, a nézõtér
bármelyik pontján viszont tökéletes hangzás köszönt vissza.”
Felix Mendelssohn Bartholdy munkássága elõtt tisztelgett a kórus 2009-ben három koncerten: Méhes Balázs támogató
együttmûködésével énekelhetett
Pusztaszabolcson, Tiszakécskén, valamint
Budapesten a Kálvin téri református templomban.
2010-ben gondoltak rá, hogy megújítják
a minõsítésüket, hiszen 2005 óta sokat fejlõdtek. Ennek ellenére „csak” ezüst minõsítés lett a jutalmuk. Kissé csalódottak voltak.
A 2011-es esztendõ a Liszt évre való felkészülés jegyében telt. A nagy magyar zeneszerzõrõl megemlékeztek Bölcskén a
Pünkösdi hangversenyen, Dunaföldváron
a Liszt Ferenc tiszteletére rendezett kórustalálkozón és a XII. Tolna Megyei Liszt
Ferenc kórustalálkozón is, mely utóbbinak
rendszeres résztvevõje az Annamatia.
Az Annamatia nõikar 30 éves. Szép kor
egy amatõr együttes életében. A kórustagok szeretnék méltón megünnepelni ezt a
kerek évfordulót: 2011. november 20-án
vették fel CD-re kedvenc mûveiket, az elmúlt 30 év legsikeresebb darabjait. Jól tudják: „minden lehetséges, amit közösen,
szívvel-lélekkel akarunk.” Az évfordulót
egy nagyszabású jubileumi gálamûsorral
ünneplik majd. A koncert idõpontja még
kérdéses, a zene világnapján (október elején) szeretnék megtartani. Erre tisztelettel
várnak
minden
kedves
egykori
Annamatia-tagot, dalostársat. Hosszú ideje
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terveznek egy pünkösdi kórustalálkozót is
a partnerkórusok részvételével.
Az Annamatia fiatal, friss hangokat igényel, ezért a csapat és a karnagy szívesen
fogad énekelni szeretõ, jó hallású új tagokat, hogy Dunaföldváron folytatódjék a
kóruséneklés hagyománya. „A dal: örök
verõfény,/ A dal: örök virágzás,/ A dal:
örök fohász, / Szeretet, béke, áldás.”
(Pákolicz István)
Irodalom:
Baksay Erika: Ezüst Annamatia =
Dunaföldvári Part-Oldalak, 2008. április
Balogh Emese: Utazó kórusaink = PartOldalak, 1999. augusztus
Bán László: A szervezett felnõtt éneklés =
Dunaföldvári füzet, 1995. március
Debreczeni Pálné szóbeli közlései
Dunaföldvár közéleti lap vonatkozó számai
Kun Erika írásbeli közlései
Lukácsi Pál: Az Annamatia Székelyföldön
= Part-Oldalak, 2003. július-augusztus
Magyar katolikus lexikon
Sziegl Erika: Ossonai útinapló = PartOldalak, 2002. szeptember
Telekiné Rábai Melinda szóbeli közlései

Ökumenikus
Imahét 2012
Dunaföldvári alkalmaink:
Január 16. (hétfõ) 17 óra - Öregtemplom
Január 19. (csütörtök) 17 óra - Református imaház
Január 20. (péntek) 17 óra – Ispánház,
ahol „Van-e még szükség reformációra?” címmel Káposzta Lajos, nyugalmazott esperes tart elõadást. 

Hambalkó
autósiskola
KRESZ tanfolyam indul:
2012. január 24., február 7., 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
Ötéves a Holler
Utánpótlás FC
December közepén nemcsak évértékelõt
tartottak a fociklubban, hanem fennállásának ötödik évfordulóját is megünnepelték a jelenlévõ sportolók, vezetõk, szülõk.
SZABADOS SÁMUEL
Holler Ferenc beszédében büszkén
emelte ki, hogy a város legnépesebb sportegyesületévé nõtték ki magukat az évek
során. 130 fiatal focizik a különbözõ korosztályokban és szinteken. A 7-11 éves
gárda a Bozsik program keretei közt méretteti meg magát a környékbeli utánpótlást nevelõ egyesületekkel.


Örömmel állapítható meg, hogy az év
során az NB I-es paksi csapat után a földvári egylet volt a legeredményesebb. A fiatalok szerepeltek a Bács-Kiskun megyei
régiós tornán, valamint a dunaújvárosiak
által szervezett körmérkõzéseken.

pasztalatokkal rendelkezik az utánpótlás
nevelése terén. Több elsõ osztályú csapatnál végzett koordináló munkát. Itteni féléves tevékenysége által szervezettebbé
vált a klub mindennapi élete. Tennivalója
van bõven, hiszen hat csapat edzéseit, mérkõzéseit kell megszerveznie, beosztania.
Segítséget nyújt az edzõknek az edzéstervek kidolgozásában, a keretek feltöltése
érdekében folyamatosan toborzó munkát
végez: a város és a környék településeirõl
igyekszik a gyerekeket a klub munkájába
bevonni.
A klubvezetõ elmondása szerint a 15-18
évesek korosztálya a legproblémásabb, hiszen a serdülõkor minden tünete megjelenik náluk. Pedagógiai érzék kell a konfliktusaik kezeléséhez, nehéz feladat ráhangolni õket a fegyelmezett, tudatos munkára.
A bankett díszvendége Fröhlich Roland
volt, a Pécsi MSC elsõ osztályú labdarúgója. Õ adta át a legjobbaknak járó különdíjakat. Gratulált a szép teljesítményekhez,
és kemény, kitartó munkára biztatta a gyerekeket, mert csak ez által lehet a labdarúgó életben fejlõdni, továbblépni. Roland
Dunaföldváron ismerkedett meg a labdarúgással, majd fiatalon utánpótlás-nevelõ iskolába került. Múlt év nyarán igazolt az elsõ osztályú pécsi egyesülethez. Õsszel
több mérkõzésen pályára lépett; elmondása szerint nagyon kemény munkát kell végeznie ahhoz, hogy megkapaszkodhasson
az elsõ csapatban. 

Mérlegen a városi
sportélet
Noha lapunk hasábjain rendszeresen figyelemmel kísértük az elmúlt év sporteseményeit, összegzésként - így év elején
- a részletezéstõl eltekintve igyekszünk
mérleget vonni egyesületeink évi munkájáról.
A nagyobb korosztályok a megyebajnokságon szerepelnek a DFC utánpótlásaként, illetve az NB II- ben az NB III-as
Bölcske fiókcsapataként. A mezõnyben
stabil középcsapatnak számítanak, fejlõdésük évrõl évre kimutatható.
Nyáron érkezett a klubhoz szakmai vezetõnek Hagymási Zoltán, aki jelentõs ta-



SZABADOS SÁMUEL

A labdarúgás, mint a legnépszerûbb
sportág bizony nem sok eredménnyel dicsekedhetett 2011-ben. A DFC megyei elsõ osztályú csapata az utolsó helyen zárta
az õszi szezont. Az eredménytelenségnek
több oka van. A felkészülés, a fegyelem és
a csapatszellem hiányosságai, a szakmai
13.

problémák együttesen jellemezték az õszi
szezont. A klub vezetése a téli szünetben
elszántan törekszik a változtatásokra.
Edzõcsere, a keretben történõ személyi
változások, új mûködési szabályzók bevezetése várható tavaszra.
Örvendetes viszont a már öt éve mûködõ
Holler Utánpótlás FC eredményessége. Ez
a város legnépesebb sportegyesülete a maga 130 fõs létszámával. A sikerek oka a tudatos szervezõmunka és a szakértelem.

Kézilabda csapatunk az NB II-bõl viszszatért a megyei regionális bajnokságba,
az õsz során itt a második helyen végzett.
A másodosztály rutinja is elegendõ ahhoz,
hogy a mezõny egyik legerõsebb gárdájaként tartsák számon. Szervezett, egységes
a csapat, melybe harmonikusan épültek be
az idõsebbek mellé a tehetséges fiatalok. A
tavasz során továbbra is versenyben állunk
a bajnoki címért.
Â

talok néhány hónap után már bronzérmet
szereztek a megyei diákolimpián.

Mûvelõdési
Központ
Januári programok


2012.01.12. csütörtök, 19 óra

Az ember tragédiája Jankovics Marcell filmje
Â A DSTE keretei közt több szakosztály
is mûködik. A mazsorett csoport nemzetközi sikereket is elkönyvelhet, az év során például Horvátországban az EB-n ért el szép
eredményeket. A kajak- kenus fiatalok a hazai versenyeken szerepeltek sikeresen.

Jegyár: 500 Ft
 2012.01.17. 14 óra

A diáksport legjelentõsebb sikerét a
gimnázium fiú röplabda csapata érte el, elsõ helyen végeztek a megyében, és továbbjutottak a területi döntõre.

FILHARMÓNIA - Ifjúsági
Hangversenysorozat
Liszt, a zongora varázslója
 2012.01.18. szerda 18 óra

Népszerû Tudomány
Csodálatos csokoládé
Szántó Tibor csokoládékészítõ mester
kóstolóval egybekötött elõadása
Jegyár: 500 Ft (kizárólag elõvételben!)
 2012.01.18. szerda, 16:30

Zeneiskola félévi koncertje


2012.01.22. vasárnap, 18 óra

A MAGYAR KULTÚRA
NAPJA
A technikai sportok az év során az anyagi nehézségekkel kellett, hogy szembenézzenek. A DTSE autocross versenyzõi három egyéni érmet gyûjtöttek az év során.
Dicséretes, hogy az egyesület több alkalommal szervezett futamokat Dunaföldváron a sportág iránt érdeklõdõk nagy örömére. A motocross szakosztály tagjai több
rangos versenyen indultak 2011-ben, például a nyár végén Romániában. Az itthoni
pályán pénzhiány miatt inkább edzés jellegû versenyeket rendeztek.

Említést érdemelnek a fogathajtók is,
akik a betyár napi versenyen alapos felkészültségrõl tettek tanúságot. Reménykedhetünk tehát abban, hogy az idei év is hoz
sportolóink számára sikereket, jó eredményeket. 

Köszöntõ
A Dunaföldvár Kultúrájáért és az Év
Mecénása díjak átadása
Gyorsvonat - Koncz Gábor Kossuthdíjas színmûvész irodalmi estje
Jegyár: 1.000 Ft
 2012.01.28. szombat

Katolikus Farsang


2012.01.31. kedd, 18 óra

Népszerû Tudomány
A Tien-santól a Bakonyig lóháton
Csepin Péter elõadása
A belépés díjtalan

Februári elõzetes


2012.02.01. szerda

A Csurgó zenekar
gyerekkoncertja


2012.02.11. szombat

FARSANGI TÁNCHÁZ


2012.02.19. vasárnap 15 óra

COINCIDANCE Táncfantáziák

Városunk sportélete nyár folyamán gazdagabb lett egy új sportággal. A DFC keretei közt jött létre az asztalitenisz szakosztály ifjú Takács Zoltán vezetésével. A fia-

Ír sztepptánc. Jegyár: 1.600 Ft
14.

15.

JANUÁR
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12. csütörtök
AZ EMBER TRAGÉDIÁJA
13. péntek
TESTCSERE
14. szombat
RUMNAPLÓ
20. péntek (18 óra)
KARÁCSONY ARTÚR
21. szombat
KERTBARÁT ÉVZÁRÓ
A vetítés elmarad!
27. péntek
CSIZMÁS, A KANDÚR

A háziorvosok péntek délutáni
12 órától 17 óráig történõ
rendelési ideje
2012. január 13. Dr. Hallai Róbert
2012. január 21. Dr. Englert Rolland
2012. január 27. Dr. Palkó Ágnes
2012. február 3. Dr. Móricz Zoltán
2012. február 10. Dr. Hallai Róbert

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

A két ünnep között találtak egy gyönyörû pulikutyát. Lehet, hogy elveszítette gazdáit! Gazdija, vagy aki szeretettel fogadná, hívja a következõ számot:
06/30-216- 33-45 

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.

Alphazoo Dunaföldvár

KÖZLEKEDÉS:
A csúszós, párás idõben nagyobb a balesetveszély, ezért a sofõrök az út és látási
viszonyoknak megfelelõen vezessék gépkocsijukat! Ismételten kéri a rendõrség,
hogy vezessenek óvatosan, használjanak
téli gumit! Válasszanak olyan sebességet,
hogy meg tudjanak állni, használják a biztonsági övet!
BÛNCSELEKMÉNY:
Az utóbbi idõben több besurranásos lopás történt. A nyitva hagyott melléképületekbõl füstölt húsokat, másutt mûszaki cikkeket loptak el. A rendõrség dolgozik az
elkövetõk felderítésén.
A rendõrség kéri a gépkocsivezetõket,
hogy kocsijukat parkoláskor ne hagyják
nyitva, a tulajdonosok lakásaik ajtaját, kapuikat zárják be, ne könnyítsék meg a tolvajok dolgát! A szomszédok figyeljenek
egymás értékeire is!
A múlt hónapban Bölcskén egy nõ eltûnését jelentették. Az eset végül szerencsésen végzõdött, beteg fiával együtt megtalálták. 

29. vasárnap (10 óra)
ALVIN ÉS A MÓKUSOK 3.
Az elõadások 19 órakor kezdõdnek! Jegyár
500 Ft. Pénztárnyitás az elõadások kezdete
elõtt 1 órával!

Sikerekben gazdag, boldog
új évet kívánunk minden
kedves vásárlónknak!
Üzletünk 2012-ben is a
megszokott minõséggel,
kedvezõ árakkal, folyamatos
akciókkal várja ügyfeleit.

