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KÖZÉLETI

195 Ft

LAP

Gyõztest hirdettek az országos Mesefaragó pályázaton
A Beszédes József Általános Iskola 2. a osztálya nyerte meg a
meseíró versenyt. A Játszóvilág Egyesület és a Játéksziget
bolthálózat képviselõi Dunaföldváron jártak, hogy megjutalmazzák a Mesefaragó pályázat nyertes csapatát. A rendezvényen átadták a pályázat fõdíját, és a szervezõk egy meglepetésprogrammal is kedveskedtek a gyõzteseknek.

2KOVÁCS EMESE
A Beszédes József Általános Iskola diákjai A fene vigye el! címû alkotásukkal
nyerték meg az országos meseíró pályázatot. Az erõs mezõnyben nem volt könnyû dolguk az indulóknak: a verseny
kiírói, a Játszóvilág Egyesület
és a Játéksziget bolthálózat
alaposan próbára tették a gyerekek kreativitását. A verseny
elsõ körében a rendelkezésükre bocsátott szereplõkkel kellett mesét alkotniuk az indulóknak, a második körben pedig a pályázat közremûködõi,
Finy Petra írónõ és Radnóti
Blanka illusztrátor segítségével játszották újra a történeteiket.
A dunaföldvári Beszédes
József Általános Iskola 2.a
osztálya a közönségszavazás
mindkét fordulóján remekül
teljesített. Munkájuk jutalmaként a december 19-i rendezvényen átvehették a Játéksziget bolthálózat által felajánlott, 200 ezer Ft értékû fõnyereményt, a kreatív fejlesztõ játékokkal gazdagon berendezett Játszósarkot. A játékok
mellett még egy különleges
meglepetéssel készültek a
szervezõk: egy játékos készségfejlesztõ foglalkozás során
a gyerekek újra találkozhattak
Radnóti Blankával.
„Tevékenységünkkel elsõsorban a kreatív fejlesztõ játé-

kok és a közös játék fontosságát hangsúlyozzuk, mivel ezek
elengedhetetlenek a gyermekek szociális és érzelmi fejlõdéséhez. Ebben a szellemiségben fogant meg a Mesefaragó
pályázat ötlete is. A versenyt
óvodai illetve alsó tagozatos
csoportok számára írtuk ki pályázatunkkal ugyanis úgy
szerettük volna megmozgatni
a gyermeki fantáziát, hogy
közben támogassuk a közös
játékot is.“ - mondta el a fõdíjátadón Nagy Ágnes, a Játéksziget bolthálózat tulajdonosának, a Formatex Kft-nek marketing igazgatója.
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Vöröskeresztes karácsony
Munkával teltek a karácsony elõtti napok Vöröskereszt dunaföldvári csoportjában.

2BALOGH EMESE
December 23-án délelõtt ruha- és cipõosztást tartottak a
helyi vöröskeresztesek. Fõként
weikersheimi adományokból
közel kétszázezer forint értékben kaptak kabátokat, ágynemûket, törülközõket és felnõtt
ruhanemûket a rászorulók, a
Rubber Kft. jóvoltából pedig
1,2 millió forint értékben osztottak lábbeliket - tudtuk meg
Kuti Valériától, a szervezet helyi vezetõjétõl.
Ezen a napon ebéddel is
megvendégelték a vöröskeresztesek a rászorultakat: 320

fõre fõztek, így a csomagosztásra érkezõk mellett asztalhoz
ültették az alapszolgáltatási
központban étkezõket is. A
délutáni, karácsonyi csomagosztás 260 rászorulót érintett,
õk a lakossági adományoknak
köszönhetõen közel kétezer forint értékben tartós élelmiszerekbõl összeállított csomagokat vehettek át.
A Magyar Vöröskereszt helyi szervezete, a Dunaföldvári
Polgárõrség, Horváth Zsolt
polgármester, a Dunaföldvári
Polgármesteri Hivatal, a
Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet valamint Dávid

István jóvoltából a leginkább
rászorultakat, 60 fõt, 2013-ban
is ebéddel várták karácsony hetében a Duna utcai alapszolgáltatási központban. Mivel a népkonyha ezen a héten nem mû-

Az év utolsó Karácsonyi adományozás
véradása
2SZIEGL ERIKA

Ahogy az országban sok
helyen, Dunaföldváron is a
karácsonyhoz közeli idõszakban szervezte meg a helyi Vöröskereszt az év utolsó
véradását. Ilyenkor, ha nem
is ugrásszerûen, de nõ a véradók száma. Üdvözlendõ
gyakorlattá vált, hogy a véradás két napig tart, egyik nap
délelõtt másik nap délután
lehet vért adni. Bár a feltételek szigorodtak, a véradók
száma szerencsére nem
csökkent. Városunkban a két
nap alatt közel 140-en adtak
vért.
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A karácsonyt megelõzõen, december 22-én adták át az ajándékcsomagokat a rászorulóknak a Magyar Máltai Szeretetszolgálat helyi csoportjának tagjai.
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a támogatásra szoruló családok
száma, azonban a helyi máltai
csoport nem tud háromszáz családnál többet támogatni, így elsõdleges szempont az volt, hogy
a gyermekes családokat segítsék.
Idén egy-egy csomag nyolcezer forint értékben tartalmazott
tartós élelmiszert: lisztet, cukrot,
étolajat, rizst, konzerveket valamint édességet és gyümölcsöt.

Jákli Viktor, a máltai csoport
helyi vezetõje arról tájékoztatta
lapunkat, hogy a mûvelõdési
házban megrendezett ünnepség
kereti között 260 dunaföldvári
és tíz-tíz daruszentmiklósi,
bölcskei, elõszállási és solti család vehette át karácsonyi ajándékcsomagját, továbbá idén a
gumiipari szövetkezet dolgozói
körében is osztottak szét 120
csomagot.
Az adományozottak névsorát
elsõsorban a pedagógusok javaslata alapján állították össze a
máltai csoport önkéntesei, s bár
a szociálisan rászorulók köre
nem változott a korábbi évekhez
képest, karácsony elõtt jelentõsen megújult az adományozottak névsora: közel száz korábban adományt kapó helyére
ugyanennyi újonnan adományozott került. Mint azt Jákli Viktor
elmondta, közel ötszázra tehetõ
2.

ködött, a korábbi évhez hasonlóan helyi összefogással biztosították a megjelentek számára
a meleg ebédet s a karácsonyi
hangulathoz elengedhetetlen
süteményeket, édességeket.
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Az élelmiszerek nagyobbik hányada a decemberi adománygyûjtésbõl származott - tudtuk
meg Jákli Viktortól -, illetve a
Gof Hungary dunaföldvári malma is felajánlott egy raklapnyi
lisztet.
A 2014-es esztendõ januárban
ruhaosztással indul - mondta a
szervezet helyi vezetõje -, majd
az aktuális feladatok ellátására
készül a 26 fõs tagság, mely elsõsorban a központi raktárból
érkezett, illetve a helyi gyûjtésbõl származó élelmiszereket,
tárgyi adományokat tudja támogatásként eljuttatni a szociálisan
nehéz helyzetben élõkhöz.
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Mikulástúra tizedszer
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat dunaföldvári szervezete tizedik éve vesz részt a Jendrolovits Gábor szervezte erdélyi
mikulástúrában.

2BALOGH EMESE
Az adventi idõszakban a
földvári máltai csoport tagjai
ismét megszervezték a tartós
élelmiszer gyûjtését, valamint
a helyi iskolákban is kezdeményezték az erdélyi gyermekek számára az ajándékgyûjtést.
Jákli Viktor elmondása szerint a dunaföldvári csoport az
országban e célra összegyûjtött
adományokból 2650 darab mikuláscsomagot állított össze,
de a csomagok mellett Böjte
Csaba ferences rendi atya bentlakásos gyermekotthonaiba

egyéb élelmiszeradományt is
szállítottak.
Jákli Viktor vallja Böjte Csaba gondolatát, miszerint „aki
nem hisz abban, hogy mennyi
jó ember van, az kezdjen el jót
tenni, és meglátja, milyen sokan állnak mellé“. A 2013-as
évben minden korábbi mennyiséget meghaladott az összegyûjtött adomány; s ehhez városunk is jelentõsen hozzájárult. Dunaföldváron is sokan
álltak a jótevõk sorába: helyi
vállalkozók, cégek, általánosés gimnazista diákok ajándékozták meg az erdélyi, partiumi és magyarországi Böjte-

otthonok - összesen 56 település - gyermekeit.
Karácsony elõtt hét furgonnal szállította egy 22 fõs csoport - köztük öt dunaföldvári az adományokat a Dévai Szent

Közmunkások az
iskolapadokban
2013. december 1-jétõl az ispánházban csoportos képzést
tartanak a Beszédes József Általános Iskola és a Magyar
László Gimnázium és Szakiskola pedagógusainak vezetésével a dunaföldvári közmunkásoknak.
Kétféle képzés folyik - tudtuk meg Horváth Zsolt polgármestertõl. Az általános iskolai
végzettséggel nem rendelkezõ
24 fõ számára az alapmûveletek, alapkészségek elsajátítása
céljából kompetencia alapú
képzést tartanak, míg 12 fõ - õk
elvégezték az általános iskolát
- település-karbantartói OKJ-s
képzésben vesz részt.
A március közepéig tartó
képzés mintegy 430 tanórát
ölel fel, az oktatáshoz szükséges eszközöket az önkor-
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zák; ebbõl fizetik a pedagógusok óradíját, az oktatáshoz kapcsolódó rezsiköltséget csakúgy, mint a közmunkások bérét. Õk szigorú feltételekkel
vesznek részt a programban; ha
nem teljesítik a szerzõdésben
rájuk vonatkozó kitételeket,
akkor 14 hónapra kizárják magukat a szociális juttatásokból,
és vissza kell fizetniük a képzés költségeit csakúgy, mint az
erre az idõszakra kapott munkabérüket.

A közmunkaprogram résztvevõi közül harminchatan járnak
iskolába Dunaföldváron a téli idõszak négy hónapjában.
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Ferenc Alapítvány központjába, s mint megtudtuk, az akciónak tavasszal folytatása lesz,
hiszen egy rajzpályázat díjazása kapcsán újabb szállítmány
indul majd Erdélybe.

mányzat biztosítja, a pedagógusok lyukas óráikban, illetve
délután a központilag meghatározott tanterv alapján tanítanak.
A képzést teljes mértékben
állami forrásokból finanszíroz-
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TÁMOGATÓINK
Dunaföldvár
Város
Önkormányzata
Dr. Süveges
Árpádné
Kiss Lajos Csaba
Petrovics Józsefné
Ráthgéber Lászlóné
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Polgárõr akció Mikulás napján
Hagyomány már, hogy a Dunaföldvári Polgárõrség december
6-án a Mikulással együtt ellenõrzi az autósokat.

2BALOGH EMESE
A hatos fõúton december 6án a Mikulás a helyi polgárõrök segítségével ellenõrizte a
személygépkocsival közlekedõket. A program szervezõinek
elsõdleges célja az volt, hogy
felhívják az autósok figyelmét
a szabálykövetõ magatartás
fontosságára: a biztonsági öv
használatára, a sebességkorlátozások betartására. A polgárõrök az akció során nem büntettek. A szabályszerûen közlekedõket csokimikulással jutal-

mazták, míg a szabályok áthágói törött csokoládét kaptak.
A nap tapasztalata pozitív
volt: az autósok 99 százaléka
betartotta az elõírásokat, kellõen odafigyelt saját testi épségének védelme mellett a közlekedésben résztvevõ kerékpárosokra, gyalogosokra is.
Mint megtudtuk, a helyi polgárõrök télen sem pihennek. A
mezõõrökkel,
rendõrökkel
együttmûködve járják a külterületeket, gondoskodnak a hétvégi házak, erdõk védelmérõl.
Eddig nem volt még igazi tél,

de ha leesik a hó, a polgárõrség
segítõ közremûködésére még

Dunaföldvár Város Képviselõ-testülete december 17-én tartotta soros ülését, melynek napirendjén 16 nyilvános ülésen
tárgyalandó téma szerepelt.

2BAKSAY ERIKA

2014. január 1-jétõl számos horgászokat érintõ változás lép
életbe, melyrõl a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) adott tájékoztatást. Jövõre az állami horgászjegyeket, a fogási naplókat, valamint az egyes halfajok kifogható méretét, és napi kifogható mennyiségét illetõen módosulnak a jelenleg hatályos szabályok.

KABINETVEZETÕ

A NÉBIH közleménye szerint, a változtatásokat a 2013.
évi CII. törvény módosítása,
valamint a január 1-jén hatályba lépõ halgazdálkodás és
a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló
VM rendelet indokolja.
Az új szabályozás problémamentes átvétele érdekében,
a 2013. évre érvényesített állami horgászjegyeket és fogási naplókat 2014. január 31-ig
meghosszabbították. Az éves
horgászjegyek díja nem változik, 2014-ben is 2000 Ft marad.
A 2013. évi fogási naplók
érvényességét szintén meghosszabbították január 31-ig.
Fontos, hogy az új halgazdál-
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Üléstermi tudósítások

A horgászokat érintõ legfontosabb
változások a 2014. évben

2DR. TÓTH EMESE,

nagyobb szüksége lesz a társszervezeteknek.

Az elsõ napirendben a képviselõk módosították a 2013. évi
költségvetési rendeletet, majd
jegyzõi beszámolót fogadtak el
a polgármesteri hivatal 2013.
évi munkájáról. Hatályon kívül
helyezték az óvodai körzetek
meghatározásáról szóló rendeletüket, majd rendeletet alkottak az államháztartáson kívüli
források átvételérõl és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról. Képviselõi indítványt
tárgyaltak a helyi adókról szóló
önkormányzati rendelet módosításáról, majd a Dunaföldvári
Mûvelõdési
Központ
és
Könyvtár magasabb vezetõi álláshelyére kiírt pályázatot bírálták el. Ennek értelmében a
testület Pataki Dezsõt, a korábbi igazgató nevezte ki 5 évre az
igazgató állásra.
A
testület
ezután
a
Dunaföldvár-BölcskeMadocsa Mikrotérségi Óvoda
és Bölcsõde Pedagógiai Programját fogadta el, majd elfogadta a Dunaföldvári Értéktár
Bizottság ügyrendjét.

kodási és halvédelmi törvény
hatályba lépése óta a fogási
napló nem a területi engedélyhez, hanem az állami horgászjegyhez kapcsolt halfogásra
jogosító okmánnyá vált.
2014. január 1-jétõl kezdõdõen, a november 1. és március 15. közötti idõszakokban a vermelõ halállományok védelme érdekében - a halfogáshoz tilos szonárt, azaz halradart használni.
Az új rendelet megtiltja a
horogra kívülrõl akadt hal
megtartását. A szabályosan
kifogott, 30 cm-nél nagyobb
hal csak leölve lesz elszállítható a vízpartról.
A teljes tájékoztató elérhetõ
a
NÉBIH
weboldalán:
http://www.nebih.gov.hu/aktu
alitasok/hirek/12_19_tajekoztato_horgasz.html
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4.

A képviselõk nem támogatták a Dunaföldvár, Jókai utca
2. szám alatt lévõ, polgárõrség
által használt ingatlanrész
lapostetõ javítását, 3.5 millió
Ft-tal
támogatták
a
Dunaföldvári Önkéntes Tûzoltó Egyesület kérelmét tûzoltóautó vásárlására, illetve elutasították Kõbányainé Szávolovits
Ágnes kérelmét diákok angliai
utazásával kapcsolatban.
A testület módosította a „Piac és vásár mûködési rendtartás“ nevû rendeletét, a legjobb
ajánlatot
fogadta
el
a
Dunaföldvár, SzõlõskertekKadarka-Pentelei utcák útfelújítási, útépítési és vízelvezetési tanulmányterv elkészítésére,
illetve közcélú vezetékek létesítésével érintett ingatlanok
kártalanítási értékeit állapította
meg.
Végül a képviselõk döntöttek
a „Játszótéri eszközök telepítése“ tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolítására beérkezett
pályázatokról,
illetve
a
Dunaföldvár, Kossuth L. utca
17. szám alatti épület hasznosítási tanulmánytervének elkészítésérõl.

2

Pályázat

Kikiáltási
ár:
13.000
Ft/m2/év+Áfa.
Licitálás idõpontja: 2014. január 16. (csütörtök) 9 óra
Részletes pályázati kiírások:
2013. december 10. és 2014.
január 10. között között között
vásárolható meg 11.000 Ft-ért
a Dunaföldvári Polgármesteri
Hivatal Pénztárában (H: 9-12
óráig SZ: 9-12; 13-15:30 óráig
és P: 9-13 óráig).
A
licitálások
helye:
Dunaföldvári Polgármesteri
Hivatal Dunaföldvár, Kossuth
L. u. 2. Városfejlesztési és Mûszaki Iroda tárgyalóterme.
Az ingatlanokról további információt a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Mûszaki Irodája ad.
(Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.,
Tel.: 75/541-558).

Helyiségek bérbevételére
Dunaföldvár Város Önkormányzata licitálás útján történõ bérbevételre meghirdeti az alábbi üzlethelyiségeket:
1. Dunaföldvár, 4141/1 hrsz.
alatti (Autóbusz pályaudvar) I.
71,4 m2, II. 55,8 m2, III. 16,53 m2
és IV. 82,7 m2 alapterületû üzlethelyiség
Kikiáltási
ár:
13.000
Ft/m2/év+Áfa.
Licitálás idõpontja: 2014. január 16. (csütörtök) 10 óra
2. Dunaföldvár, Béke tér 1.
szám alatt található 122 m2
alapterületû üzlethelyiség (volt
játékterem).
Kikiáltási
ár:
13.000
Ft/m2/év+Áfa.
Licitálás idpontja: 2014. január
16. (csütörtök) 11 óra

3. Dunaföldvár, Béke tér 1.
szám alatt található 88 m2 alapterület üzlethelyiség.
Kikiáltási
ár:
13.000
Ft/m2/év+ÁFA.
Licitálás idõpontja: 2014. január 16. (csütörtök) 10:30.
4. Dunaföldvár, Kossuth Lajos
u. 5. szám alatti 77,6 m2 alapterület üzlethelyiség.
Kikiáltási
ár:
13.000
Ft/m2/év+Áfa.
Licitálás idõpontja: 2014. január 16. (csütörtök) 9:30.
5. Dunaföldvár, Rákóczi u. 2.
szám alatti 42 m2 alapterület
üzlethelyiség.
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Adventi vasárnapok

láthatták a térre látogatók,
akiket forralt borral, teával,
zsíros kenyérrel láttak vendégül a kertbarátok, a borlovagrend majd a Sárgagödör Egyesület tagjai, illetve a földvári
fuvarozók.

Második éve a Béke téri díszkútnál rendezik meg az adventi
gyertyagyújtási ünnepséget.

2BALOGH EMESE

nazisták, az Annamatia Nõi
Kar és a cserkészek mûsorát
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A díszkútra helyezett adventi koszorú - Várnai Ferencné
munkája - évrõl évre dísze a
Béke térnek, s a díszítéséhez a
Levendula Alapfokú Mûvészeti Iskola növendékei is hozzájárultak, akik egy ember nagyságú betlehemet készítettek.
Advent négy vasárnapján a
helyi egyházak vezetõinek
ünnepi gondolatait követõen
az általános iskolások, a gim-

Adventi vásár az iskolában

keknek, s kreativitásuk a felnõttek segítségével ki is bontakozott az alkotó munka során.
Az elkészült ajándékokat az
egyes osztályok saját standjaikon árusították; a jelképes
árakból befolyó összeg az osztályok pénztárát gazdagítja. A
vásári hangulatot kiegészítõ
rendezvényekkel is fokozták:
kézmûves foglalkozás keretei
közt a fiatalok népi mester- Ü

December 14-én már második alkalommal tartották meg a
Luca napi adventi vásárt a Beszédes József Általános Iskola
aulájában. Ez alkalommal a gyerekek, a szülõk és a pedagógusok által készített ajándékokat értékesítették.

2SZABADOS SÁMUEL
Már napokkal korábban elkezdõdött az árusítandó portékák készítése otthon, illetve az

iskolában. A saját sütésû édességek, fából, papírból s egyéb
egyszerû anyagokból készült
tárgyak arról árulkodtak, hogy
rengeteg ötletük van a gyere5.

Felhívás
Dunaföldvár Város Önkormányzata pályázatot
hirdet az alábbi ingatlan licitálás útján történõ értékesítésére:
Dunaföldvár, 7713/1 hrsz.
alatt található, 3531 m2 területû, 10,42 AK értékû ingatlan.
Kikiáltási ár: 250.000,- Ft
Az ingatlanokról további
információt a Dunaföldvári
Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Mûszaki
Irodája ad. (Dunaföldvár,
Kossuth L. u. 2., Tel.:
75/541-558)
Részletes pályázati kiírás
2013. december 10. és 2014.
január 10. között vásárolható
meg
11.000
Ft-ért
Dunaföldvári Polgármesteri
Hivatal Pénztárában (H: 0912 óráig SZ: 09-12; 13-15:30
óráig és P: 09-13 óráig)
Licitálás idõpontja: 2014.
január 16. (csütörtök) 11 óra.
Helye: Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2. Városfejlesztési és Mûszaki
Iroda tárgyalóterme
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A hat évfolyamos gimnáziumi képzés iránt érdeklõdõ szülõk és gyermekek
számára tájékoztatót
2014. január 14-én, kedden 17:30-kor tartunk a
gimnázium ebédlõjében.

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

Ü ségek fortélyaival ismerkedtek meg, melyek termékei részben a karácsonyhoz, az ünnepekhez kötõdtek. De táncház is
várta a gyerekeket a mûvelõdési ház és az Ördögszekér együttes szervezésében. A pergõ ritmusú dalokhoz illõ alaplépéseket a tanulók percek alatt elsajátították.
Az ünnepekhez kapcsolódóan már 11 éve szervezik meg
az általános iskolában a szü-

lõk és pedagógusok a jótékonysági Mikulás bálját. Idén
is jelentõs volt az érdeklõdés.
A belépõkbõl és egyéb forrásokból befolyó pénzösszeg 310 ezer forint lett a tiszta bevétel - az iskolai alapítványt
gyarapítja; az összeget teljes
egészében a gyerekekre fordítják, például jutalomkönyvek vásárlására, mûsorok támogatására,
kirándulások
szervezésére.
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Adventi lelkigyakorlat
Dr. Kerényi Lajos piarista atya az advent idõszakában tartott
lelkigyakorlatot a dunaföldvári katolikusoknak.

2BALOGH EMESE
Dr. Kerényi Lajos Szõnyben
született 1927. június 1-jén.
Középiskolai tanulmányait a
tatai piaristáknál végezte, innen sorozták be még az érettségi vizsga elõtt 1944-ben frontszolgálatra, ahol hadifogságba
került, s a Szovjetunióban egy
szénbányában dolgozott.
Hazatérve leérettségizett és
papnak tanult. 1952-ben Vácott szentelték fel, a piarista
rend tagja lett. Papi szolgálatát Budapesten, Ásványrárón,

Szécsényben, Rimócon, Csolnokon, Dunakilitiben, Lábatlanban és Nagymaroson látta
el.
Kápláni, esperesi teendõi
mellett 1953 óta a kórházak betegeinek lelki gondozásával is
törõdik, de neve összeforrott az
egerszalóki és a nagymarosi ifjúsági találkozókkal is.
2007-ben vehette át a Parma
fidei - a Hit pajzsa - kitüntetést, melyet azoknak az egyházi személyeknek ítélnek
oda, akik a kommunista diktatúra évtizedeiben is hûek ma-

Száguldó idõ

Oszoli Piroska festõmûvész köszöntése

2SIMON ISTVÁN
Villon szerint az évek szállnak, mint a percek, Koncz Zsuzsa pedig a rohanó idõrõl énekelt, manapság viszont a száguldó idõrõl beszélhetünk.
Mert úgy érezzük magunkat,
mint akiket elraboltak, egy autóba tuszkoltak és robognak velünk valamilyen ismeretlen cél
felé. Kiváltképpen ilyenkor,
amikor egy új esztendõ köszönt
ránk, tapasztaljuk meg, hogy a
száguldó idõ foglyai vagyunk.
Még csak most kezdtük és már-

is befejeztük a 2013-as évet.
Még csak most voltunk ifjak,
máris karnyújtásnyira van tõlünk az öregség. Még csak most
születtek a gyermekeink, máris
felnõttek és nekik is gyermekeik születnek. Egy szó, mint
száz, a száguldó idõ foglyai lettünk vagy ahogy Vörösmarty
mondja: „Ixion bõszült kerekén
vágtatunk tova“ . Mintha azok a
bizonyos „szürke urak“ tõlünk
is elrabolták volna az Idõt, mint
a kis Momotól és a kortársaitól.
Ezek az apró kis ravasz emberkék, ha csak tehették - raciona6.

radtak hitükhöz, magyarságukhoz.
„Az Isten emberének az a
dolga, hogy bátran és világosan
kimondja, hogy mi helyes és
mi nem“ - vallja Lajos atya, aki

legfontosabb feladatának azt
tartja, hogy az embereket viszszavezesse Jézushoz, a hithez,
mely által reményteljes, pozitív
választ, megoldást kaphatnak
életük nagy kérdéseire.

lizálás címén - begyûjtötték, elvették az Idõt az emberektõl.
Momónak sem maradt többé
ideje a barátaira, de nekik sem
õrá, mint ahogy a suszter sem
beszélgetett már a kopott és
szakadozott lábbelik egyszerû
tulajdonosaival (M. Ende:
Momo). Alighanem így jártunk
mi is, mivel egymásra, de magunkra sem marad igazán
idõnk. A száguldó idõ foglyaiként rohanunk az életbõl a halál, a múltból a jövõ felé. Nem
kellene ennek így lennie, ha
nem lennénk a jövendõnk megszállottjai. Menekülünk a múltból a „jobb jövõ“ felé, miközben megfeledkezünk a jelenrõl.
Keressük a kincset, és nem

vesszük észre, hogy az a lábunk
elõtt vagy éppen alatta hever
(Jézus beszél a szántóföldbe
rejtett kincsrõl). „A titok
ugyanis a jelenben rejtõzik: ha
a jelenre összpontosítasz, meg
tudod jobbítani. És ha jobbá tetted a jelent, akkor az is, ami
utána következik, jobb lesz. Felejtsd el a jövõt, s éljed életed
minden napját a Törvény tanítása szerint, és abban a hitben,
hogy Isten gondoskodik gyermekeirõl. Minden nap magában
hordozza az Örökkévalóságot.“
(P. Coelho: Az alkimista). A jelenben élni, vagyis jelen lenni
ezt jelenti: nyitott szemmel és
nyitott szívvel élni az életet.
Olykor csöndesen szemlé- Ü
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Ü lõdni és meglátni a csodákat, s engedni, hogy egészen a
szívünkig érjenek, hogy elraktározhassuk, sõt megmutathassuk azokat másoknak.
Él közöttünk valaki, akinek
immár hófehér a haja, lassú, tipegõ a járása, aki egész életében
a csodákat leste, kereste, a szívébe fogadta, majd közreadta.
Dunaföldvár tájai, a város és annak lakói, mind- mind jelen vannak azokon a gyönyörûséges képeken, amelyeket hosszú élete
során alkotott. Piroska néni nem
engedte, hogy foglyul ejtse a
száguldó idõ, inkább õ ejtette rabul az idõt, mozdulatlanságra

kényszerítve, szemével, szívével, ecsetjével. Képein megállt
az idõ, „A perc tollászkodva
megül, többé föl se rebben“
(Z.Z. : Bekerített csend), mert
múlt és jövõ helyett végérvényesen megmarad a jelenben.
Földvár ihletett festõje immár
95 esztendõs lett. E helyrõl kívánunk neki csöndes öregséget,
egészséget, békességet, s majd
egyszer könnyû véget. Amikor
beszélgettünk, ezt mondta nekem: „Engem már elfelejtettek,
talán már senki sem emlékszik
rám.“ Megértõen bólogattam,
mivel tudtam, hogy mindezt a
Magány mondatja vele. Aztán

elmondtam neki, hogy Piroska
néni jelen van sok házban, lakásban és családban a képei által. Ha bárhol látogatok, elõbbutóbb itt vagy ott egy Oszoliképre akadok. Mégis én egy állandó kiállításról álmodom, ahol
a majd százesztendõs festõmûvész képei együtt gyönyörködtetnek majd minket. Kisvárosunk nem kis büszkeséggel
mondhatja, hogy saját festõje
van, akit sem a nagyobb városok, sem a szebb tájak nem tudtak elcsábítani. Õ mindvégig
Dunaföldvár hûséges gyermeke
maradt. Minek volt köszönhetõ
mindez? Az istenadta tehetségén

és szorgalmán túl a város és a táj
iránti szenvedélyes szeretetének, amely a képeit ihlette. Mi is
szeretettel és hálás szívvel gondolunk Rá, és kívánjuk, hogy
maradjon még közöttünk, amíg
csak lehet. Köszönjük kezének
gyönyörûséges munkáit, melyekkel arra tanít minket, hogy
foglyul ejthetõ a száguldó idõ,
ha a jelenre összpontosítva
szemlélõdünk egy kicsit, és fölfedezzük az Isten áldott keze
nyomát önmagunkon, egymáson és a teremtett világon.
Isten éltesse a 95 esztendõs,
Oszoli Piroskát, szeretett városunk szeretett festõmûvészét.

150 éve született Baumgarten Bemutatkozott az Oremus
Pincészet
Sándor építészmérnök
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Baumgarten Sándor 1864. január 21-én Dunaföldváron született. Az eklektika és a szecesszió jegyében alkotó építész 1928.
május 31-én Budapesten halt meg.

Hasznos és kellemes programon vehettek részt azok, akik
december 10-én este ellátogattak a Népszerû tudomány
sorozat elõadására a mûvelõdési központba.

2SZÁSZVÁRI JÓZSEFNÉ

2SZIEGL ERIKA

A neves építész Dunaföldváron született. Középiskolai
és mûegyetemi tanulmányait
Budapesten végezte, 1888-ban
szerezte meg az építészmérnöki oklevelét.
Tanulmányai befejezése után
hat évig Steindl Imre,
Hauszmann Alajos és Weber
Antal építészek mellett dolgozott. Közben tanulmányutakon
vett részt Németországban,
Franciaországban és Olaszországban.
Saját mûtermét 1899-ben
nyitotta meg, itt biztosított helyet Lechner Ödönnek, a kiváló mesternek. A mûteremben
készült el a Magyar Királyi
Postatakarékpénztár épületének pályázati terve, munkatársként Baumgarten Sándor is
részt vett a tervezésben.
Lechner Ödön volt az az építész, aki tudatosan kereste egy
alapvetõen magyar szellemiségû építészeti nyelv kialakításának lehetõségét. A maga korá-

A borkóstolóval egybekötött
beszélgetés keretében a Tokajhegyaljai Oremus Pincészetet
mutatta be Bacsó András ügyvezetõ igazgató, borász. A szõlõbirtok 1993-ban alakult meg
a spanyol Vega Sicilia testvérbirtokaként, és a vidék hat településének 13 dûlõjében találhatók az ültetvényei. A tolcsvai
birtokközpont pincészete a ha-

ban minden tekintetben forradalminak számító építésznek
az 1900 körüli években jelentõs középületeket sikerült létrehoznia. Ennek köszönhetõen a
Baumgarten Sándor, Herczegh
Zsigmond szerzõpáros szinte
az õ stílusában dolgozott tovább.
Baumgarten Sándor egyike
a legtermékenyebb magyar
építõmûvészeknek, számos
pályázaton vett részt. Her- Ü

gyományos és a korszerû borkészítés technikáit ötvözi,
ahogy mondják, a legkíméletesebb módon. Szõlõfajtáik a
Furmint, a Hárslevelû, a Sárgamuskotály, a Zéta és a Kövérszõlõ, melyekbõl kiváló száraz
és aperitif borokat készítenek.
Az est közönsége ezekbõl
egyet-egyet meg is kóstolhatott. Borlovagrendünket Tóth
István képviselte kiváló fehérboraival.
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Bonyhád, Petõfi Sándor Evangélikus Gimnázium

7.

Ü czegh Zsigmonddal a Magyar Királyi Vallási-és Oktatásügyi Minisztérium megbízásából 1888-tól húsz év alatt
a nevelési és oktatási intézmények országos hálózatát alakították ki, tervezték meg. Õk
maguk vezették az építkezéseket is.
A budapesti építész száznál
is több iskolát tervezett és kivitelezett. Tervei szerint épült fel
Szegeden a Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskolai Kar központi épülete és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetem téri fõépülete. Önálló mû-

Fõbb mûvei:
Szeged, Felsõ Kereskedelmi
Iskola (Herczegh Zsigmonddal
közösen). 1898-1901
Budapest, Országos Vakok Intézete (Herczegh
Zsigmonddal
közösen).
1899-1904
Csongrád, Ének-zenei Általános Iskola. 1901
Budapest, Erzsébet Nõiskola
(ma Teleki Blanka Gimnázium) Herczeg Zsigmonddal közösen. 1902
Szeged, Tömörkény István
Gimnázium. 1902
Kolozsvár, Tanítók Háza
(Herczegh Zsigmonddal közösen). 1902-1903
Kiskunfélegyháza, Tanítóképzõ. 1904
Rozsnyó (Szlovákia), Fõgimnázium. 1904-1906

vei eklektikusak és a Lechneriskola szecessziós stílusjegyeit
mutatják. Tervezési munkája
mellett a Magyar Iparmûvészet
címû szakfolyóiratba írt cikkeket, tanulmányokat. Királyi
közalapítványi igazgatóként is
mûködött 1911-ig.
Az elsõ világháború és az azt
követõ válságos idõszak nem
kedvezett a nagy formátumú
építészeti
beruházásoknak,
Baumgarten Sándor is visszavonult.
1928. május 21-én halt meg
Budapesten, sírja a Kerepesi
úti temetõben van.

Szarvas, Óvónõképzõ Fõiskola

Irodalmi kávéház
2013. december 17-én tartotta karácsonyi találkozóját a
Rátkay László Irodalmi Kávéház a Marcipán cukrászdában.

2BALOGH EMESE
Raffainé Kókány Judit
könyvtárvezetõ nyugdíjba vonulását követõen hosszú hetekig nem volt biztos abban,
hogy folytatni szeretné a
Rátkay László Irodalmi Kávéház szervezését. Végül az egykori fellépõk és a kávéházi közösség folyamatos érdeklõdése
tette bizonyossá számára: legalább akkora szüksége van neki a kávéházi estékre, barátokra, mint a társaság valamennyi
tagjának az õ háziasszonyi
munkájára. Így karácsony elõtt
pár nappal ismét találkozóra
hívta a Rátkay László Irodalmi
Kávéház tagjait a Marcipán

cukrászdába, ahol egy korábbi
hagyományt felelevenítve karácsonyi ajándékozás zajlott.
Ezen az estén a kávéházi tagok
váltak elõadókká, s megajándékozták egymást egy-egy számukra fontos verssel, történettel, prózarészlettel.
Raffainé Kókány Judit elmondta: a kávéházi összejöveteleket a továbbiakban is három-négyhetente kedden esténként tartják majd a Marcipán
cukrászdában, ahova a 2014-es
esztendõben várhatóan ellátogat Acsády Rozália paksi költõnõ, Orbán György szekszárdi
elõadómûvész és Dr. Kiss Árpád földvári kötõdésû gyógyszerész, mûfordító is.
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Kassa (Szlovákia), Fõgimnázium. 1905
Kassa (Szlovákia), Premontrei Gimnázium. 1905
Szarvas: Óvónõképzõ Fõiskola. 1905-1906
Bonyhád, Evangélikus Gimnázium. 1908
Marosvásárhely (Románia),
Református Fõgimnázium és
Internátus. 1908
Irodalom:
Baumgarten Sándor - www.
ujpestlexikon. hu
Magyar Zsidó Lexikon (szerkesztõ: Újvári Péter). Budapest, 1929 - http://mek.oszk.hu
Kiss Éva: Dunaföldvár szülötte Baumgarten Sándor =
Dunaföldvári Part-Oldalak.
2008. február. A szócikk a
Földvári tabló I. kötetében jelent meg 2009-ben.
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Luca napi táncház és évértékelés Karácsonyi koncert
Az Ördögszekér Táncegyesület és a mûvelõdési ház közös
szervezésében december 13-án Luca napi évbúcsúztató táncházat tartottak, melyen az együttes tagjain kívül barátok, ismerõsök és táncolni, szórakozni vágyó vendégek vettek részt.
A zenét az Ördögszekér rendszeres kísérõ zenekara a kecskeméti Hírös zenekar szolgáltatta.

2SZABADOS SÁMUEL
A program kicsit késõn, 20
óra után kezdõdött, de sokan
táncra perdültek a színpadon.
A hangulat emelkedtével asztalra kerültek az otthonról hozott pogácsák, sütemények;
forró tea és újbor oltotta a táncosok szomját.
Az est során többnyire ismert
dalok szólaltak meg azzal a
céllal, hogy minél többen táncoljanak. A táncház alkalmat
adott
arra
is,
hogy
Appelshoffer János mûvészeti
vezetõ lapunknak értékelje az
elmúlt évet és néhány szót ejtsen a 2014-es év várható eseményeirõl. Sikeresnek tekinthetõ a múlt év, a fellépések
mellett újdonságnak és különlegességnek számított a BerzeNagy Ilona Városi Könyvtárban és a Városi Mûvelõdési
Központban kiállított fotósorozat, mely a nagy sikert aratott

Húsz éve, 1993 óta hagyomány már, hogy a Cantemus Kamarakórus karácsonyi hangversenyre hívja a dunaföldváriakat.
Az Öregtemplomban december 22-én megtartott karácsonyi hangversenyen a Gelencsér Irén vezette Cantemus
Kamarakórus mellett meghívott fellépõk is szerepeltek.
Az idei hangversenyen közremûködött a zeneiskola gyermekkórusa és hegedû kamarazenekara, karácsonyi népda-

lokat énekelt Regényi Júlia;
fuvolán Kõbányai Ágnes, hegedûn Pataki Anna, orgonán
Dr. Bodolai György és
Bodolai Péter szólaltatott meg
egy-egy zenemûvet.
Az est során a zenei kíséretet Perémi Erzsébet, Dr.
Bodolai György és Bodolai
Péter biztosította, a házigazda
szerepét pedig Rabóczki Ildikó látta el.

dunaföldvári gála lesz, hiszen
tíz éves a csoport. A színes mûsorban a régi sikeres produkciók mellett meglepetésként teljesen újak is szerepelnek majd.
Appelshoffer János bízik abban, hogy 2014-ben is meghí-

vást kap a táncegyüttes az országos fesztiválra, de a tervek
szerint fellépnek a Kakasdi
Megyei Néptánc Fesztiválon
is, illetve szóba került egy lehetséges erdélyi vendégszereplés is.
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Mátkatánc címû táncjáték bemutatóján készült fotókból állt
össze. A Molnár Gábor által
készített képek a mozgás és a
pillanat harmóniáját tükrözik.
Jelentõs esemény volt augusztusban a nemzetközi hírû
koreográfus, Novák Ferenc,
„Tata“ földvári látogatása. A
táncbemutatóval színesített
elõadásán a földváriakon kívül
dunaújvárosi és bölcskei táncosok is közremûködtek.
Elõször vett részt az Ördögszekér a Szolnokon rendezett
Országos Néptánc Fesztiválon.
A rangos fórumon szakmai közönség elõtt mutatkozott be
együttesünk, ami országos ismertségét növelte. A meghívás
egy ilyen kisvárosi és rövid
múlt csoport számára nagy
megtiszteltetést, az eddig végzett munka elismerését jelentette.
Az idei év kiemelkedõ eseménye a tavaszra tervezett
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A dunaföldvári Magyar
László Gimnázium 20142015-es tanévre meghirdetett képzései:
6 évfolyamos gimnáziumi
osztályunkba hatodikosok jelentkezését várjuk.
A képzés elõnyei: A diákokat
hat év alatt készítjük fel az
érettségi, felvételi vizsgára. Így
egyenletesebb a terhelésük, a
középiskolai tananyag alaposabb elsajátítása mellett nagyobb a lehetõségünk az egyéni képességek minél hatékonyabb kibontakoztatására, a
speciális érdeklõdés kialakítására.
Tanulóink csoportbontásban tanulják a matematikát,
magyar nyelvet, informatikát
és az idegen nyelvet (angol,
német, orosz nyelv).
A tanulmányok ideje alatt
idegen nyelvet heti 4 órában
tanítunk; 11. évfolyamtól heti
plusz két órával növelt óraszámban, emelt szinten készülhetnek a kétszintû érettsé-

gire diákjaink a következõ
tantárgyakból: magyar nyelv
és irodalom, történelem, matematika, fizika, biológia, kémia, földrajz, idegen nyelv,
informatika.
Jelentkezés: A tanuló a
gimnáziumból kapott központilag kiadott jelentkezési lapon
közvetlenül a gimnázium részére juttatja el jelentkezését
2014. február 14-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). Tájékoztatót 2014.
január 14-én, kedden 17:30kor tartunk a gimnázium
ebédlõjében.
4 évfolyamos gimnáziumi
osztályunkba nyolcadikosok
jelentkezését várjuk!
A tanulmányok ideje alatt
csoportbontásban tanítjuk a matematikát, informatikát, idegen
nyelvet (angol, német, orosz
nyelv). Az általános tantervû
osztályban 9-10. évfolyamon
idegen nyelvet heti 4 órában tanítunk; 11. évfolyamtól heti

Bõvebb információ:
MAGYAR LÁSZLÓ
GIMNÁZIUM
7020 Dunaföldvár,
Templom u. 9.
Tel.: 75/ 541-265,
75/ 541-266
E-mail:
magyarlaszlogimi@freemail.hu

plusz két órával növelt óraszámban, emelt szinten készülhetnek
a kétszintû érettségire diákjaink
a következõ tantárgyakból: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, fizika, biológia, kémia, földrajz, idegen
nyelv, informatika.
Jelentkezés: Jelentkezési
lappal az általános iskolában.
A felvételrõl 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).
Iskolalátogatás elõzetes
bejelentkezéssel.
Biztos továbbtanulás, élményekben gazdag diákévek!
Tehetséggondozás,
mûvészeti és sportprogramok! Családias, harmonikus légkör, ahol odafigyelünk rád!

Volt egyszer egy zenekar
December 7-én nagysikerû koncertet tartott a Hoffmann kávézó pincéjében a Nylon Balett nevû formáció. A zenekar 13
év után lépett fel ismét Dunaföldváron, pedig tagjai valamennyien helyi kötõdésûek.

2SZABADOS SÁMUEL
Lukácsi Péter a zenekar
énekese, gitárosa, szövegírója
elevenítette fel a múltat pár
mondatban, mely szerint a 90es évek közepén baráti társaságból verbuválódott a Nylon
Balett. Rajta kívül Szigeti
Sándor gitáros, Czintula Róbert
basszusgitáros
és
Borzavári Csaba dobos számít
alapító tagnak, de gyakran fellépett velük Kovács Dóra énekes is. Zenei világuk kialakulásában hatással voltak rájuk
az akkori alternatív rockot játszó bandák, mint például a

Kispál és Borz vagy a Pál Utcai Fiúk.
Kezdetektõl törekedtek saját
szerzeményeik bemutatására,
jelentõs szerepet szántak az
igényes és fõleg a korosztályukhoz szóló dalszövegeknek.
Elsõ nyilvános fellépésüket
Dunaföldváron tartották a mûvelõdési házban, ahol a Generáció és a NESZ együttessel
léptek fel közös koncerten. Jelentõs állomás volt a társaság
életében lemezük elkészítése,
melyet a helyi önkormányzat is
támogatott anyagilag. Egy budapesti stúdióban készültek a
felvételek három nap alatt. A

lemezen saját számaik hallhatók. Abban az idõben egy amatõr csapat számára rangos vállalkozásnak bizonyult saját
szerzeményekbõl hanglemezt
készíteni. Városunk zenekultúrájának történetébenben is jelentõsnek számít ez, hiszen teljes és önálló lemezt saját szerzeményekbõl
dunaföldvári
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rock zenekar elõtte sem, azóta
sem adott ki.
A felnõtté válás a fiatalok
számára egyre nehezebbé tette
a közös fellépéseket. A munkahely, a család, az iskola más
feladatokat, utakat szabott
mindegyikük számára, közös
zenélésre egyre ritkábban került sor. Földváron 2000-ben Ü

Ü léptek fel utoljára, s 2012ben egy budapesti klubban
nyílt lehetõségük újból koncertet adniuk, melyre sok régi barát, ismerõs érkezett Dunaföldvárról is.
A sikeres és hangulatos pesti
koncert, no meg a barátok biz-

tatásának eredménye, hogy
több mint egy évtized után ismét hazai közönség elõtt léptek
fel a fiúk. A siker most sem
maradt el, sokan voltak kíváncsiak a régi dalokra. A törzsközönséget fõleg a 30-as, 40-es
korosztály alkotta, de voltak

Dunaföldvári anzix
3. rész

2PALOTAINÉ KALI GABI
A Templom utca elején, illetve a sarkon van egy hosszú,
komor épület, a ferencesek
kolostora. Akkor még jó néhány barát és fráter élt itt. A
szép udvar és kerengõ imádságra hívta az ott élõket. Hûvös folyosóján jó volt gyónásra várakozni. Templomuk,
mint általában a ferenceseknek, visszafogott, szép barokk
stílusban épült. Nagyobb leányka koromban szívesen jártam a fél 12-es "szagos misére". És mise után boldogan elnyalogattunk egy tízfilléres
fagyit Kovács Saci barátnõmmel a Konrád vagy Kelemen
cukrászdában. Mindkettõ családi kezelésben lévõ, mindig
friss és kiváló árut készítõ és
kínáló üzlet volt. Lehetett beülni traccspartikra egy kávé
mellé, esetleg sakkozni vagy
dominót játszani a férfiaknak.
Kelemenéknél Kati mindig a
legudvariasabban szolgálta ki
az oda betérõket.
Mise után a Templom utcán
sétáltunk haza. Akkor ez az
utca volt a legszebb, gazdag
polgárházak szegélyezték, és
a település elitje lakta. Itt volt
a Szantner ház, a fõjegyzõ háza, a bíró háza, s itt lakott
Nagy Ilus tanító néni, aki felfedezte országunknak Sárdi
Jánost. A Templom utca végén, a Mély út keresztezõdésében volt a Szászi ház, ahol
Nyírõ József húga, Amália néni lakott.

Apám református, nyakas székely kálvinista. Isten, haza, család jelszó kísérte végig életét.
Presbiteri tisztséget kapott az ötvenes években. Jó baráti viszony fûzte dr. Nyámády tiszteletes úrhoz, aki rendkívül nagy
tudású, igaz magyar ember hírében állt. Jól sikerültek és nagyszerûek voltak a református teadélutánok.
Egyszer-egyszer
anyám elvitt erre az alkalomra.
Azaz igazi békebeli terefere volt
a középosztály hölgyei között.
Földvár abban az idõben egy
rendkívül jól szervezett település volt. Amennyire én emlékezem, tán két-három csendõr és
a községházán egy rendõr, a
Varga, vigyázott nyugalmukra.
Igaz vagy nem, nem tudom, de
szóbeszéd járta, hogy ha felhívták a munkahelyén, úgy jelentkezett be: "itt a Vargarendõrség". Az viszont igaz,
hogy elõfordult nemegyszer,
hogy a kertkapu egy retesszel
volt zárva nálunk, de számtalanszor aludtunk úgy, hogy a
ház nem is volt bezárva.
Hivatalos embereket nem is
ismertem. Ügyvéd volt egynéhány, de én csak a Freyékre
emlékezem. Két csinos lányuk
volt, úgy tetszett a nevük, Csöpi és Pipi.
Orvos viszonylag sok élt
Földváron. A családi elbeszélés szerint bébi koromban
Bozóky doktor mentett meg, de
hogy a kis, vagy nagy Bozóky,
mert ketten voltak, ezt nem tudom. Késõbb Kalmár Laci bácsi volt az orvosunk. Vidám, jó

idõsebbek és tizenévesek is; érkeztek barátok az ország számos szegletébõl, Szegedrõl,
Budapestrõl is.
Vendégzenekarként a Vasárnapi Fiúk nevû társulat lépett
fel, õk Szigeti Sándor baráti
társaságához kötõdnek. A két

zenekar stílusvilága hasonló,
nem volt véletlen a közös fellépés. Ígéret hangzott el arra vonatkozóan, hogy ezután a lehetõségek függvényében évenként egy közös koncert erejéig
színpadra lép a két zenekar
Dunaföldváron.

kedélyû, szolgálatkész és mindenhez értõ, igazi med. Univ.
Egyszer nyafogva mondtam
neki mi az, ami fáj. Rám nézett
szigorúan, s amit mondott, egy
életre megjegyeztem. "Te katona lánya vagy, te soha nem
nyafoghatsz, szorítsd össze a
fogad!" Laci bácsi jelentem:
hosszú életem folyamán de
sokszor szorítottam össze a fogam és nem is nyafogtam!
Konrád doktor is kitûnõ orvos
és nagyszerû ember volt.
Két patika látta el a betegeket. A Pilisi patikát a Pilisi házaspár vezette. Gyönyörû emberpár volt. Ha végigsétáltak
az utcán, minden szem rájuk
tapadt. Az államosítás után
Nagy Sándor vezette, és nagy
segítsége volt apám parancsnokának lánya, Doorné Kovács
Sárika.
A Szijártó patikát Tibor bácsi vezette. Két gyermekük
közül Anikó osztálytársam
volt, Tibor pedig szintén
gyógyszerész lett, de úgy tudom, korán meghalt. Ezt a
gyógyszertárat államosítás
után a gyönyörûszép Ónódy
Babi igazgatta. Istenem, már
mindannyian az égi patikában
készítik a boldogság- kapszulákat.
Ezek a gyógyszertárak az Erzsébet téren voltak. A Rákóczi
és Sóház utca között a harmincas években épült egy egyemeletes ház. A földszinten üzletek, az emeleten lakások készültek az akkori viszonyok
között legmodernebb színvonalon. Gyermekkoromban az
Erzsébet tér piactér is volt,
mert minden szerdán és szombaton tarka sokaság lepte el.

Az Erzsébet téren nagyon
szép mívesen faragott káva vette körül az artézi kutat, ami
igen mélyrõl jött, és állandó intenzitással csobogott, hogy oltsa az arra járók szomját. De
kannákban és akkor már lajtos
kocsikban is vitték házakhoz az
éltetõ vizet. Reitter Ferenc, aki
ezt létrehozta, fúratta, kincset
talált. Ebben a vízben a bableves, a húsleves sokkal hamarabb megfõtt és jobb ízû volt.
A piacon kofák és parasztaszszonyok is szívesen használták
árujuk frissítésére. Színes, látványos volt itt egy piaci nap. A
gyümölcsök, zöldségek, virágok kavalkádja, az asszonyok
tarka bõ szoknyája, kendõje,
zsivaj, lárma, alkudozások vitája. Valami békebeli életképpel simogatja még ma is a lelkem, ha ezt felidézem. Csak
helyben termett és az évszaknak megfelelõ áru volt kapható. (Õsszel pl. fertály kacsa.)
Az Erzsébet teret körben üzletek szegélyezték. A Rákóczi
és Sóház utca között volt az
úgynevezett egyemeletes ház.
Alul üzletek az emeleten lakások voltak. Egy ekkora település és mennyi-mennyi kereskedõ, iparos élt itt. És megéltek,
mert mind igyekezett a legjobb
árut adni, a legprecízebb munkát csinálni, udvariasak, kedvesek voltak, mert a vevõ, a
megrendelõ kívánsága számukra parancs volt.
Nyúli Gyula terményfelvásárló volt, de üzletében mezõgazdasági gépeket és szerszámokat
is árult. Nagyanyámtól már lábon megvásárolta a gabonát. A
kereskedelemben akkor a bizalom volt a fõ erény.
Ü
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Ü Két nagy cipõüzletre emlékezem, az egyik a Babits, a
másik a Seszták. Mûhelyeikben készítették és javították is a
lábbeliket.
Számtalan rõfös üzlet gyönyörû kelméket kínálva csalogatta a vevõket. Bertalan,
Némedi és a Mess János bácsi, kinek felesége maga volt
a jóság, úgy, mint leánykájuk
Évike, aki középiskolában
osztálytársam volt. Porcelán
csodákat árult Papp István, ki
elvette a szép Pép Sárikát. Õk
üvegezéssel és képkeretezéssel is foglalkoztak. Úgyszintén Zsarnaiék, de itt a család
hölgytagjai kötöttek, horgoltak, másoknak is csináltak kis
kabátkákat, mellényt. Lehetséges, hogy apróállat kereskedéssel is ügyeskedtek, mert
A dunaföldvári Magyar
László Szakiskola 20142015-es tanévre meghirdetett képzései:
SZAKISKOLAI képzés:
Nyolcadik osztályosoknak
ajánljuk hároméves képzéseinket:
– 21. kód: elméleti és gyakorlati gépészet szakmacsoportos oktatás. A szakképzési
évfolyamok és a szakmai és
vizsgakövetelmények teljesítése után tervezett kimenet:
épület- és szerkezetlakatos.
– 22. kód: elméleti és gya-

ott papagáj és kis állat volt
mindig az üzletben. Gyerekfejjel rácsodálkoztam a sokszínû papagájokra.
A Fõ tér sarkán a Nagy testvérek hentes és mászáros üzletében sok-sok finom húslevesnek való marhalábszárt és
sülteknek való húst mértek ki.
Nemcsak a nevük volt
NAGY, õk maguk is hatalmas
szép szál legények voltak. A
Fõ téren Jaczkó bácsi gyarmatáru kereskedése gyermekek számára izgalmas terület
volt, mert az illatok kavalkádja elkábította a belépõt - a
nagy rézhengerekben lévõ
frissen pörkölt kávé, a rúd vanília, citrom, narancs és szent
János kenyér illatát beszippantva. Vettünk 1 filléréért
egy cipõfûzõ hosszúságú fe-

kete gumicukrot, de ezt Gyula
bácsi olyan gálánsan nyújtotta
át, mintha legalább 2 kg kávét
vettünk volna. Szerette a gyerekeket. Ismertem egy másik
szatócsboltot a Pentelei és
Elõszállási utca sarkán, ami
Jovics Tivadar tulajdonában
volt, lenyûgözõ volt ez az üzlet és az az illat. Belépve az
olajos padló és a raktárból kiáramló petróleum szaga csapott meg, majd a pult körül a
pemetefû cukorka és a dohány
kicsit perverz párosítása adta
meg a kicsi bolt jellegzetes illatkompozícióját. Egyébként
az akkor kapható élelmiszerek
közül mindent árultak ebben
az üzletben. Akkor még nem
volt KÖJÁL, de nem emlékszem, hogy valaha is fertõzés
történt volna.

korlati gépészet szakmacsoportos oktatás. A szakképzési
évfolyamok és a szakmai és
vizsgakövetelmények teljesítése után tervezett kimenet:

hegesztõ, amely hiányszakma a régióban.
SPECIÁLIS
SZAKISKOLAI képzés:
– 23. kód: Tanulásban akadályozott diákokat várunk! A
speciális szakiskolai kerettanterv elõkészítõ évfolyama
után a falusi vendéglátó 2
éves rész-szakképesítés megszerzését biztosítjuk.

Bõvebb információ:
MAGYAR LÁSZLÓ
SZAKISKOLA
7020 Dunaföldvár,
Templom u. 9.
Tel.: 75/ 541-265,
75/ 541-266
E-mail:
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Iskolalátogatás elõzetes
bejelentkezéssel.
Megbízható tudás, biztos
elhelyezkedés!

magyarlaszlogimi@freemail.hu

Téli színházbérlet

Írta: Meskó Zsolt
Elõadja: Derzsi György
Jegyár: 1.500 Ft

Három elõadásra szóló bérlet ára: 7.000 Ft
JANUÁR 22. SZERDA 19.00
Szerelmem, Sárdy
zenés napló egy felvonásban
Derzsi György elõadásában
Romantikus történet egy eltitkolt szerelemrõl, az életen át
tartó rajongásról és egy fiatal
mûvész magára találásáról. Fõhõsünk egy fiatal énekes, akinek egy színházi fõszerep be-

mutatójára készülvén a premier
elõtt egy héttel elmegy a hangja és emiatt lecserélik, elveszik
tõle a szerepet. Összezuhanva
ül otthonában és Sárdy János
lemezeket hallgat, miközben
nagymamája titkos naplóját olvassa, amit a halálos ágyán
adott át neki és vallotta be,
hogy két szerelme volt…

FEBRUÁR 25. KEDD 19.00
A kaktusz virága
Zenés komédia Nádas - Szenes slágereivel a Bánfalvy Stúdió elõadásában
Julien nõtlen, szoknyapecér
fogorvos. Stéphanie mogorva,
maximalista
asszisztensnõ.
Igor fiatal, helyét keresõ reklámmodell. Antonia céltudatos,

12.

Téli Esték
Dunaföldvári Kertbarátok
Klubja 2014. évi „Téli esték“ elõadássorozatának elõadásai a mûvelõdési ház kistermében, 18 órakor kezdõdnek, melyekre mindenkit
szeretettel várunk!
2014. január 13.
Háztáji egészségügyi és
gazdasági kártevõkrõl
Elõadó: Kõszegi Dániel,
egészségügyi gázmester
2014. január 20.
Új gyümölcs-és növénytermesztési ismeretek
Elõadó: dr. Sûrû János,
egyetemi docens, szakmérnök
2014. január 27.
Vezetõségválasztó taggyûlés
2014. február 3.
Meridián tornabemutató
Elõadó: Antal Ferencné
2014. február 10.
„Szõlõ mindenek felett!“
Elõadó: Lajkó Ferenc, kertészmérnök-növényorvos
2014. február 17.
A radiológia, a képi diagnosztika világa
Elõadó: Dr. Pásztor Gyula,
radiológus szakorvos
2014. február 24.
A bioetanol gyár egyéves
mûködésének tapasztalatai
Elõadó: Reng Zoltán vezérigazgató
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magabiztos lány. E nem mindennapi jellembéli és társadalmi helyzetbõl fakadó különbözõségek mellett egy kezdeti
füllentés e négy szereplõt képtelenebbnél képtelenebb helyzetekbe sodorja.
Fõszereplõk: Gergely Róbert
/ Hujber Ferenc és Détár Enikõ
/ Xantus Barbara
Író: Pierre Barillet, JeanPierre Grédy
Rendezõ: Schlanger András
Jegyár: 3.000 Ft
Ü

Ü MÁRCIUS
Csak kétszer vagy fiatal
A Turay Ida Színház vígjátéka
Voltak már úgy, hogy nemrég eltávozott szerettük hangját
hallani vélték? Hogy semmivel
sem összetéveszthetõ illata bekúszott a szobába?
Hogy papucsának csoszogására ébredtek, vagy érezni vélték homlokukon könnyed érintését?
Gordon
Brooks,
alias
Brooksie, ez a kedves, öreg
sármõr 35 év mámoros boldogság után hirtelen magára
marad. Felesége halálával úgy
érzi, egyúttal elvesztett minden kapaszkodót is az
élethez…
Fõszereplõk: Hûvösvölgyi
Ildikó, Mikó István
Rendezõ: Bodrogi Gyula
Jegyár: 3.000 Ft
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Berze-Nagy Ilona
Városi Könyvtár

– Internet használat, nyomtatás, fénymásolás, faxolás,
spirálozás (térítés ellenében).

Szolgáltatások:
A könyvtár tudást és információt közvetít és kínál:
– 40 ezer könyvbõl, bekötött
folyóiratból, hangos könyvbõl, CD-bõl, DVD-bõl, napilapból és folyóiratból válogathatnak az olvasók.
– Lehetõség van közel 64
folyóirat és napilap helyben
olvasására, régebbi számok
kölcsönzésére.
– Az állományban nem található dokumentumokhoz
könyvtárközi kölcsönzéssel,
az ODR útján juthatnak hozzá
az érdeklõdõk.
– Állandóan bõvülõ, folyamatosan digitalizált helyismereti gyûjteménybõl tájékozód-

Kölcsönzési idõ:
Hétfõ: 13-18
Kedd: 13-18
Szerda: 8-12; 13-18
Csütörtök: 8-12; 13-18
Péntek: nincs
Szombat: 8-12

Világversenyeken szerepelt
eredményesen az ifjú tornász
Varró Máté eredményeirõl rendszeresen beszámolunk lapunk hasábjain. A dunaújvárosi színekben szereplõ földvári
fiú az õsszel rangos hazai és nemzetközi versenyeken ért el sikereket, több érmet is szerzett.
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Októberben a Jablonecben
szervezett Barátság Kupán tíz
ország versenyzõinek népes
mezõnyében
Varró Máté
bronzérmet szerzett. Nem sokkal késõbb az ausztriai Salzburgban az Alpok Kupán vett
részt, ahonnan ezüstéremmel
tért haza. November elsõ napjaiban a magyar bajnokság
küzdelmeiben kellett helyt állnia Máténak, ahol korosztályában a legjobbnak bizonyult,
magabiztos gyakorlatával bizonyította felkészültségét. Az eddigi teljesítményei alapján remény volt arra, hogy a Szófiában megrendezett korosztályos
világbajnokságon is szép eredményt ér majd el.

A 13 éves tornász számára a
világbajnoki szereplés sportpályafutásának eddigi legjelentõsebb állomása volt. A
rangos nemzetközi mezõnyben, a sportág legjobbjai közt
kellett bizonyítania. A dunaújvárosi egyesületbõl két versenyzõ indult, Máté a hetvenfõs mezõnyben a 31. helyen
végzett. Az eredménye sikernek számít, edzõje elégedett
volt a teljesítményével, hiszen
Máté korosztályának egyik
legfiatalabb versenyzõje volt
a 48 országot felvonultató
rendezvényen, s a földvári fiú
elsõdlegesen rutin- és tapasztalatszerzés céljából vett részt
a nemzetközi rangadón, ami
teljesült is. Az világbajnokságon megtapasztaltak birtoká-

hatnak az érdeklõdõk a város
múltjáról.
– Az adott pillanatban nem
elérhetõ
dokumentumokra
elõjegyzés kérhetõ.
– A honlapon keresztül bõvebb információk és a könyvtár
online katalógusa is elérhetõ.
– Rendszeres rendezvények:
a folyosó galérián állandó kiállítások, irodalmi kávéház,
könyvbemutatók, könyvtárhasználati foglalkozások.

Nyitvatartási idõ:
Hétfõ: 8-12; 13-18
Kedd: 8-12; 13-18
Szerda: 8-12; 13-18
Csütörtök: 8-12; 13-18
Péntek: 8-12
Szombat: 8-12

Elérhetõségek:
Cím: 7020 Dunaföldvár, Béke tér 13.
Telefon: +36 75 541-057
Fax: +36 75 541-058
Email: konyvtar@dunafoldvar.hu
Web: http://dunafoldvar-konyvtar.hu

ban remény van arra, hogy a
jövõ évi világbajnokságon,
melyet az Egyesült Államokbeli Floridában rendeznek
meg, még jobb helyezést fog
elérni. Edzõje és a szakvezetõk is ebben bíznak.

A tél rövid pihenõt jelent
Máté számára, majd megkezdõdik a felkészülés a tavaszi
versenysorozatra, mely újabb
bizonyítási lehetõségeket jelent
a földvári sportolónak itthon és
külföldön egyaránt.
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Taroltak a kick-boxosok az
Elõszállás Kupán
Nem találtak legyõzõre a földvári kick- box egyesület versenyzõi a decemberben megrendezett II. Elõszállás Kupán. Az
évadzárónak is minõsülõ gálán 13 földvári bokszoló lépett
ringbe, s egyik sem szenvedett vereséget. Aki nem gyõzött,
döntetlen eredményt ért el.

2SZABADOS SÁMUEL
Nagyszerû volt a hangulat,
ahogy jöttek a hazai gyõzelmek, úgy fokozódott a közönség lelkesedése is. A legrangosabb tétmérkõzést Sipos Gyula
vívta horvát ellenfelével szemben. Az elsõ menetben már lehetett érezni, hogy Gyula erõteljesebb stílust képvisel, ütéseit ellenfele nehezen védte. A

13.

második menetben pedig technikai KO- val gyõzött. A gálán
a világszövetség igazgatója is
jelen volt, õ adta át az
Európabajnoknak járó övet.
A profi boksz kategóriában
kiütéses gyõzelmet aratott
Farkas Balázs és Telek Attila
is.
A 2013-as év sok szép sikert hozott az egyesületnek. A
legértékesebb
Sipos Ü

Varasdinban kivívott világkupa gyõzelme volt. Nagyszerû
eredménynek számít Telek
Attila VKF amatõr Európabajnoki aranya és Szappanos
Dávid ezüst érme, Farkas
András pedig a földvári gálán,
hazai közönség elõtt kiütéses
gyõzelemmel lett Európa- bajnok.
Több éves munka gyümölcse
érett be 2013-ban Rozman István edzõ szerint. A sikerek természetesen ösztönzõleg hatnak
a sportolókra; ezért rövid téli pi-

henõ után januártól megkezdik a
felkészülést az új versenyszezonra. 2014-ben ismét lesznek
rangos európai és világversenyek, hazai kupák, és ez évben
is megrendezik a dunaföldvári
és az elõszállási gálát.
A múlt évi sikerek után több
versenyzõ számára a címvédés
lesz a legfontosabb feladat, ami
nem lesz könnyû, hiszen egy
Európa- bajnok vagy egy világkupa gyõztes trónfosztása minden bokszoló számára kitûzött
cél.
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Magyar bajnok tartott
edzést a motocrossosoknak

ja, kevesen szponzorálják,
ugyanakkor eléggé pénzigényes.
A sikerhez rendszeres edzésekre, jó technikára, valamint sok
tétversenyre van szükség, fõleg
a nemzetközi mezõnyben. Egy
sikeres versenyzõ évi rezsije
milliós nagyságrendû, ha nincs
külsõ segítség, ezt bizony kevesen tudják felvállalni. Sajnos
emiatt sok hazai tehetség tûnik
el idõ elõtt. Ezen kellene min-

denképpen változtatni a jövõben.
Nemzetközi mutatók alapján
a magyar crossosok a világranglista 17-18. helyén állnak,
ami a hazai adottságokhoz viszonyítva jó pozíció, bár a tehetségeinket tekintve az elsõ
tíz közt lenne a helyünk.
A fiatal, mindössze 21 éves
válogatott versenyzõ jó szezont
zárt. 2013-ban megszerezte hetedik magyar bajnoki címét.
Csehországban is versenyez,
ahol tudvalevõleg magasabb
színvonalú ez a sportág. Az ottani bajnokságban harmadik
lett, ami igen rangos eredménynek számít.
Örömét fejezte ki, hogy találkozhatott a földvári fiatalokkal,
tanácsaival reméli segítséget,
személyében és eredményeivel
pedig ösztönzést tudott nyújtani nekik.

utóbbi években a decemberek
enyhék voltak, az idõjárás adta
különlegesség ismét elmaradt.
Az ország távoli településeirõl, sõt Ausztriából is érkeztek
résztvevõk. A DTSE versenyzõi közül Süveges Zoltán teljesített a legjobban, a nagy kategóriában második helyezést ért
el. Fülöp János és Süveges
László a közép kategóriában
indult, de technikai hibák miatt
nem értek el dobogós helyezést, Kaszás Tamás pedig autó-

hiba miatt nem indult a versenyen.
Kaszás Tamás, az egyesület
elnöke azt tapasztalta az év során, hogy nõtt a versenyeken
résztvevõk száma, ami szerinte
azzal is magyarázható, hogy a
gazdasági feltételek idén talán
az autósok számára kedvezõen
alakultak, például csökkent az
üzemanyag ára.
Az egyesület januárban tartja
évzáró és díjátadó bankettjét, ezúttal Dunaföldváron. Ekkor Ü

November végén a helyi amatõr motorosok meghívására a
Nagy-hegy lábánál nemrég kialakított crosspályán tartott
edzést a földvári érdeklõdõknek Szvoboda Bence többszörös
magyar bajnok és válogatott versenyzõ. A motorosszezon zárása után szívesen tett eleget a földváriak meghívásának.
Mint mondotta, ezeknek a találkozásoknak az a célja, hogy
átadja tapasztalatait, tanácsokkal lássa el fiatalokat.
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A mintegy másfélórás edzésen
8-10 helyi amatõr vett részt,
többségük fiatal, tizenéves, akik
csak nemrég ismerkednek a technikai sport részleteivel. 6-7 kör
megtétele után álltak meg a motorosok, majd a magyar bajnok
pár percben elemezte, értékelte a
látottakat, többeket személyre
szabott tanácsokkal látott el, ezután ismét kezdõdtek a körök.

Szvoboda Bence elmondása
szerint fontosak ezek a találkozások, hiszen a hazai motorosok
körében sok a tehetséges fiatal.
Ez alkalommal is két fiatalra figyelt fel, akikkel érdemes foglalkozni. Tanácsokkal látta el
õket, de elképzelhetõ, hogy idõvel valamelyik hazai csapat figyelmébe ajánlja az ifjakat.
Mint mondta, a hazai motocross
szerinte nem kellõképpen megbecsült sportág. Kevés a reklám-

A földvári Mikulás Kupával
zárult az autocross szezon
December közepén az immár hagyományosnak számító Mikulás Kupa zárta a DTSE által szervezett Duna Kupa
autocross versenysorozatot.
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Részben a kedvezõ, enyhe
idõjárásnak is köszönhetõen viszonylag sokan - 28 autós - regisztráltak a programra. A pálya

is jó minõségû volt, kellõ nedvességû, habár többen a decemberi idõjárásra gondolva havas,
jeges, csúszós pályában reménykedtek, ami új kihívások elé állította volna a résztvevõket. Az

Szvoboda Bence

14.
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Évet zárt a
kajak-kenu
szakosztály

várható a részletes évértékelõ is.
Szintén a közeljövõben kerül
sor a tisztújító közgyûlésre; valószínûleg személycserék várhatók a vezetõségben. A Duna Kupa jövõje is a tisztújítástól függ,
a vezetõség és az egyesület mindenképpen szeretné folytatni az
országosan is jegyzett, népszerû
versenyt, de elképzelhetõ, hogy
más szervezési formában. A jó
minõségû pálya, az eddigi sikerek, hagyományok, a résztvevõk
lelkesedése mindenképpen a
folytatás mellett szól.

December 15-én tartotta
évzáró összejövetelét a
Dunaföldvári Kajak-Kenu
Szakosztály.
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A nyolccsapatos bajnokságban jelenleg a dunaföldváriak
az 5. helyen állnak. A csapat
tagjai: Cziger Márton, Illyés
Roland, Csizmadia Réka, Csizmadia Áron, cserék: Sebestyén
Gergely, Méhes Attila.

A tagság és a támogatók az
idén is a Hídfõ Panzióban
gyûltek össze, ahol az éves
munkát Sziklenka László
mesteredzõ értékelte. Kiemelte, hogy a szakosztály
nagyságához és anyagi lehetõségeihez mérten a gyerekek jól szerepeltek a területi
és országos versenyeken.
Különösen eredményes volt
a diákolimpia, ahol versenyzõink több aranyérmet is
szereztek. Büszkén említette
sárkányhajósaink teljesítményét, akik a Szegedi Sárkányhajó Európa Bajnokságról bronzéremmel tértek haza. Megköszönte Györkõ
Sándor és Szabó Lóránd
munkáját, valamint a szponzorok anyagi támogatását,
akik lehetõvé teszik, hogy az
egyesület mûködni tudjon.

tornyától szenvedtek vereséget a földvári fiúk, a másik két
mérkõzésüket megnyerték.
Tehát két forduló után jó pozícióban várják serdülõink a tavaszi folytatást.
Városi férfi kézilabdacsapatunknak nincs külön serdülõ
utánpótlása, a fiatalok a felnõtt
csapatban lépnek pályára. Így a
megyebajnokságra az általános
iskolából és a gimnáziumból
toborozták a keret további tagjait, ahol köztudottan Kerekes
Péter és Rostási Nándor testnevelõ tanárok évtizedek óta magas színvonalon foglalkoznak a
sportág iránt érdeklõdõ gyerekekkel.

A megyei szövetség célja,
hogy újra legyen a megye csapatai számára kézilabda bajnokság, hiszen eddig a települések a szomszédos megyékben indították csapataikat a
bajnoki
küzdelmekben:
Simontornya Fejér megyében,
Dunaföldvár Bács megyében
indult.
A Tolna megyei bajnokság
megszervezése érdekében írták ki a tél során a kuparendszerû, kéthetenkénti mérkõzésekkel zajló kézilabda tornát a
megyei csapatok számára,
melyre várják az egyesületek,
klubok, sportkörök jelentkezését.
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Asztalitenisz eredmények
2IFJ. TAKÁCS ZOLTÁN,
SKE

ELNÖK

A dunaföldvári Sportért Kultúráért Egyesület keretein belül
sportoló gyerekek a 2013 õszi
szezonban elért eredményei:
Cziger János:
Tolna Megyei Diák-Kupa
III. forduló III. korcsoport 4.
helyezés
Hegedûs Rebeka:
Tolna Megyei Diák-Kupa
III. forduló III. korcsoport 3.
helyezés
Magyari Rebeka:
Tolna Megyei Diák-Kupa

III. forduló IV. korcsoport 4.
helyezés
Méhes Attila:
Tolna Megyei Diákolimpia
Döntõ, csapatban 2. helyezés
Tolna Megyei Diák-Kupa II.
forduló IV. korcsoport 3.
helyezés
Mosonyi Alíz:
Tolna Megyei Diákolimpia
Döntõ, csapatban 3. helyezés
Tolna Megyei Diák-Kupa II.
forduló IV. korcsoport 4.
helyezés
Tolna Megyei Diák-Kupa
III. forduló III. korcsoport 3.
helyezés

Serdülõ kézilabdásaink sikerei
A múlt évben újjáalakult megyei kézilabda szövetség és annak vezetõsége célul tûzte ki a hajdanában magas színvonalú
és országos sikereket felmutató Tolna megyei kézilabda sport
fellendítését. Ennek érdekében több kezdeményezés indult az
év során, például az utánpótlás-nevelés területén. Ennek szellemében rendezték meg a múlt év õszétõl a serdülõ korosztály
számára kiírt megyei bajnokságot.
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E versenysorozat keretei között négy település fiataljai számára szerveztek bajnokságot,
melyet kéthetente más-más
helyszínen
körmérkõzéses
rendszerben bonyolítottak le.
Dunaföldvár, Hõgyész, Paks és

Simontornya csapatai indultak
a bajnokságban.
Az elsõ fordulóban fiataljaink mindhárom mérkõzésüket
megnyerték. A második fordulóban városunk volt a házigazda decemberben, a mérkõzésekre Dunavecsén került
sor. Ezen a napon Simon-

Pataki Zsófia:
Tolna Megyei Diákolimpia
Döntõ, csapatban 3. helyezés
Sebestyén Gergely:
Tolna Megyei Diákolimpia Döntõ egyéniben: 3.
helyezés
Tolna Megyei Diákolimpia
Döntõ, csapatban 2. helyezés
Tolna Megyei Diák-Kupa
III. forduló IV. korcsoport 4.
helyezés
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15.
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Mûvelõdési Központ
JANUÁRI PROGRAMOK

JANUÁR 14. KEDD, 18.00
Népszerû tudomány
Indul a magyar Attila földjére...
Egy igazabb történet
A magyar nyelvûek bejöveteleirõl és
Árpádék hatalmi foglalásáról
Dr. Makkay János régész elmélete és
bizonyítékai alapján Horváth Béla
történelemtanár
elõadásában
JANUÁR 22. SZERDA, 19.00
A Magyar Kultúra Napja
Ünnepi köszöntõ
A Dunaföldvár Kultúrájáért és az Év
mecénása díjak átadása
Szerelmem, Sárdy
zenés napló egy felvonásban Derzsi
György elõadásában
Jegyár: 1.500 Ft
JANUÁR 23. CSÜTÖRTÖK, 16.30
Zeneiskolai félévi hangverseny

A háziorvosok péntek délutáni
12 órától 17 óráig történõ
rendelési ideje
2014. január 10. Dr. Palkó Ágnes
2014. január 17. Dr. Móricz Zoltán
2014. január 24. Dr. Hallai Róbert
2014. január 31. Dr. Englert Rolland
2014. február 7. Dr. Palkó Ágnes

JANUÁR

10. péntek
Jó reggelt, apa!
színes, feliratos, olasz vígjáték, 109 perc, 2013

11. szombat
Lola Versus
színes, amerikai vígjáték, 87 perc, 2012

17. péntek

Dunaföldváron a
Hunyadi parkban
bejáratott élelmiszerbolt
(90 m2) és presszó (90 m2)
hosszútávra kiadó.
Érdeklõdni: 06-30-828-5561
hétfõtõl péntekig
8-16 óra között.

Philoména
színes, magyarul beszélõ, angol filmdráma, 94 perc, 2013

18. szombat
Blue Jasmine
színes, feliratos, amerikai vígjáték, 98 perc, 2013

24. péntek
Isteni mûszak
színes, magyar fekete komédia, 106 perc, 2013

25. szombat
Kertbarát Évzáró - a vetítés elmarad
31. péntek

JANUÁR 25. SZOMBAT, 18.00
Kertbarát évzáró
Minden hétfõn 18:00 órakor: Téli Esték
elõadássorozat a Kertbarát Klub
szervezésében
A Folyosó galériában Mádi Gabriella festményei
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Josephin
színes, magyarul beszélõ, francia vígjáték, 88 perc,
2013

február 1. szombat
Bízz a szerelemben
színes, feliratos, amerikai vígjáték, 97 perc, 2012
Az elõadások 19 órakor kezdõdnek, az ettõl
eltérõ idõpontokat külön feltüntetjük. Jegyár 500
Ft. Pénztárnyitás az elõadások kezdete elõtt 1 órával!

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

Vadmadár etetéshez magvak, faggyúgolyók, madáretetõk, odúk kaphatók. Ezen kívül egyéb
termékek széles választékával várjuk kedves vásárlóinkat az újévben is.
Kínálatunkból:

– mirelit állateledelek, konzervek, tápok
– madarak, kisrágcsálók tartásához szükséges áruk
– vitaminok, kozmetikai és biocid termékek
– felszerelési tárgyak: pórázok, nyakörvek, szájkosarak, kutyaruhák stb.

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

