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17. Babits Józsefné (Fidesz-KDNP) 669 szavazat
18. Tóth István (Jobbik) 607 szavazat
19. Nagy Zsuzsanna (független) 505 szavazat
20. Nagy László (Fidesz-KDNP) 478 szavazat
21. Slámer István (Jobbik) 435 szavazat
22. Holler Ferenc (független) 394 szavazat
23. Komiszár Imre Frigyes (Jobbik) 384 szavazat
24. Nagy Péter (Jobbik) 284 szavazat
25. Farkas Gizella (független) 279 szavazat
26. Nagy Tamás (Jobbik) 257 szavazat
27. Rédl Mihály Róbert (független) 187 szavazat

A 2014. október 12-i önkormányzati választásokon a 7.113
dunaföldvári választópolgár közül 3.358 fõ (47,25%) vett
részt. A választásokat városunkban semmilyen rendkívüli
esemény nem zavarta meg.

n BALOGH EMESE
A polgármester- jelöltekre leadott szavazatok:
1. Horváth Zsolt (független) 1.707 szavazat (51,56%)
2. Jákli Mihály (FIDESZ-KDNP) 1.129 szavazat (34,1%)
3. Tóth István (független) 222 szavazat (6,7%)
4. Slámer István (Jobbik) 203 szavazat (6,13%)
5. Rédl Mihály Róbert (független) 50 szavazat (1,51%)
Dunaföldvár Város polgármestere a 2014-2019 közötti idõszakban Horváth Zsolt.
A képviselõ-jelöltekre leadott szavazatok:
1. Dr. Süveges Árpád Róbertné (független) 1.736 szavazat
2. Kiss Lajos Csaba (független) 1.621 szavazat
3. Jákli János (független) 1.574 szavazat
4. Horváth Zsolt (független) 1.512 szavazat
5. Jákli Viktor (Fidesz-KDNP) 1.159 szavazat
6. Lipták Tamás (független) 1.133 szavazat
7. Takács Zoltán (Fidesz-KDNP) 1.003 szavazat
8. Széles János (független) 972 szavazat
9. Dr. Hallai Róbert (független) 945 szavazat
10. Cziger János István (Fidesz-KDNP) 936 szavazat
11. Géczi László Balázs (független) 818 szavazat
12. Tamási Istvánné (független) 742 szavazat
13. Csepeli István (független) 701 szavazat
14. Szávolovics Lajos (Fidesz-KDNP) 688 szavazat
15. Tóth István (független) 682 szavazat
16. Szabó Péter Csaba (Fidesz-KDNP) 677 szavazat

Üléstermi
tudósítások
Dunaföldvár város frissen
megválasztott képviselõ-testülete október 21-én tartotta
alakuló ülését.

n BAKSAY ERIKA

A helyi választási bizottság elnöke tájékoztatta a jelenlevõket
a választás eredményérõl. Ennek értelmében Dunaföldvár
Város polgármestere a következõ ciklusban Horváth Zsolt lesz,
a képviselõk pedig: Dr. Hallai
Róbert, Jákli János, Jákli Viktor,
Kiss Lajos Csaba, Lipták Tamás, Dr. Süveges Árpádné, Széles János és Takács Zoltán.

Dunaföldvár Város Képviselõ-testületének tagjai:
1. Dr. Süveges Árpád Róbertné
2. Kiss Lajos Csaba
3. Jákli János
4. Jákli Viktor
5. Lipták Tamás
6. Takács Zoltán
7. Széles János
8. Dr. Hallai Róbert
Az alakuló képviselõ-testületi ülésen dr. Süveges Árpád Róbertnét választották meg a képviselõk Dunaföldvár Város alpolgármesterének.
A Tolna megyei közgyûlésnek nincs dunaföldvári tagja. Az egyes
listákra leadott érvényes szavazatok száma és a megszerzett mandátumok az alábbiak:
1. Fidesz-KDNP 39.244 szavazat - 8 mandátum
2. Jobbik 13.819 szavazat - 3 mandátum
3. MSZP 8.956 szavazat - 2 mandátum
4. DK 5.678 szavazat - 1 mandátum
5. Néppárt 5.062 szavazat - 1 mandátum
6. LMP 3.193 szavazat - nincs mandátum
7. Együtt 1.589 szavazat - nincs mandátum

n

Ezután a megválasztott képviselõ-testület és a polgármester ünnepélyes esküt tett, majd
Horváth Zsolt ismertette programját.
A következõ napirendben a
testület az új helyzetnek megfelelõen módosította Szervezeti és
Mûködési Szabályzatát. Eszerint a testület a következõ állandó bizottságokat hozta létre:
Pénzügyi Ellenõrzõ Bizottság (Jákli János, Kiss Lajos
Csaba, Takács Zoltán, kültagok: Lubik Magdolna Eszter,
Cziger János István),
Ügyrendi, Közrendvédelmi
és Jogi Bizottság (Dr. Hallai
Róbert, Széles János, Lipták
Tamás, kültagok: Dr. Gál Brigitta, Szabó László),

Oktatási, Kulturális, Egészségügyi, Szociális, ifjúsági és
Sport Bizottság (Kiss Lajos
Csaba, Lipták Tamás, Jákli
Viktor, kültagok: Petrovics
Józsefné, Géczi László Balázs),
Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Mezõgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság (Takács Zoltán, Jákli Viktor, Széles János, kültagok: Ambrus
György, ifj. Viczai János).
Az SZMSZ értelmében a
képviselõ-testület tanácsnokai:
Jákli Viktor, mezõgazdasági,
környezetvédelmi tanácsnok,
Lipták Tamás, szociális tanácsnok,
Széles János, közrendvédelmi tanácsnok.
2.

A bizottságok külsõs tagjai
szintén ünnepélyes esküt tettek.
A képviselõ-testület titkos
szavazással Dr. Süveges
Árpádnét választotta meg alpolgármesternek, aki szintén
ünnepélyes esküt tett.
A következõkben a képviselõk a törvényben meghatározott módon megállapították a
polgármester illetményét, illetve az alpolgármester és a képviselõk tiszteletdíjait. Ennek
értelmében:
a polgármester illetménye
448 727 Ft/hó, költségtérítése
67 309 Ft/hó,
az alpolgármester tiszteletdíja 173 900 Ft/hó, költségtérítése 26 085 Ft/hó,
Ü

Ü a bizottságok képviselõ
tagjai és a tanácsnokok 100 000
Ft/hó (járuléka 27 000 Ft), a
kültagok 14 925 Ft/hó (járuléka
4030 Ft) tiszteletdíjban részesülnek. A járulékkal növelt
összeg azért érdekes, mert a
korábbi tapasztalat és gyakorlat szerint a képviselõk túlnyomórészt civil szervezetek számára ajánlják fel tiszteletdíjaikat, amelyek ez esetben a járu-

lékkal együtt növelik a civil
szervezetek támogatását.
A törvényi szabályozásnak
megfelelõen a polgármester és
a képviselõk vagyonnyilatkozat tételre kötelezettek.
A következõ napirendben a
testület az önkormányzat részvételével mûködõ társulások
társulási tanácsaiba (Paksi
Többcélú Kistérségi Társulás;
Dunaföldvár, Bölcske, Mado-

Novemberi adománygyûjtõ
akcióba kezdett a
Vöröskereszt
Az évi hagyományos karácsonyi adományosztás elõtt
novemberben gyûjtési akcióba kezdett a Vöröskereszt városi szervezete. Kuti Valéria
elnök minél szélesebb fórumon szeretné megindítani a
programot, ezért kérte lapunk segítségét is.

n SZABADOS SÁMUEL
Elindult a cipõs doboz akció,
mely során egy doboznyi tartós
élelmiszert várnak az adományozóktól. Ruhát idén már nem
gyûjtenek, viszont várják a játék- és könyvadományokat.
Bármilyen gyerekjátékot, illet-

TÁMOGATÓINK

Kuti Valéria

ve könyvet elfogadnak. A Vöröskereszt Béke téri raktárában, a volt mozi udvarában
van a gyûjtõhely, november 10
- 12 között délelõtt 9-11 óra, illetve délután 17-19 óra közt fogadják az ajándékokat.
November 15-én szombaton
10 órától a piacon is gyûjtést
szerveznek az aktivisták. Az
adományok kiosztására a de-

Dunaföldvár
Város
Önkormányzata
Dr. Süveges
Árpádné
Kiss Lajos Csaba
Ráthgéber
Lászlóné
3.

csa Köznevelési Intézményfenntartó Társulás; Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Társulás; Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás; Dunaföldvár, Bölcske, Madocsa,
Paks
települések-madocsai
agglomeráció- Szennyvízelvezetésének és Szennyvízkezelésének Fejlesztõ Önkormányzati Társulása) Horváth Zsolt pol-

gármestert, állandó helyettesként Dr. Süveges Árpádné alpolgármestert delegálta.
Végül az újonnan felállt testület döntött egy idõszerû kérdésben, mely szerint a testület
vis major tartalék címen támogatási kérelmet nyújt be a Belügyminisztériumnak, a Vasút
utca 2. sz. alatti ismeretlen eredetû üreg leszakadásának helyreállítására.

cember 23. utáni napokban kerül sor a mûvelõdési házban. A
pontos idõpontról tájékoztatást
kapnak majd az érintettek.
Idén is lesz meleg étel osztás
és adományozás advent valamelyik vasárnapján a Béke téren. Az adományozottak kiválasztása nehéz dolog, hiszen
sok a rászoruló család, az
egyedülálló idõs, beteg ember.
A Vöröskeresztnek az adományozottak kiválasztásában segítséget nyújtanak az óvodák,
iskolák, a Családsegítõ Szolgálat és a Máltai Szeretetszolgálat.
A Vöröskereszt központi támogatást nem kap, mindent a
helyi forrásokból kell beszereznie, ezért az aktivisták a lakosok és a civil szervezetek segítségét várják.
Az év végén a szervezet kiemelt akciója az adventi véradás. A korábbi évek tapasztalatai szerint ez alkalommal az
átlagosnál magasabb szokott

lenni a véradók száma. Az idõpont december harmadika, és
technikai okokból a véradás
csak egynapos lesz. A véradókat ez alkalommal kis ajándékkal szeretnék meglepni a szervezõk, megköszönve évi aktivitásukat.

n

n

Meghívó
Tisztelettel meghívom a
Dunaföldvári Roma Nemzetiségi
Önkormányzat
Képviselõ-Testületének
2014. november 24-én (hétfõn) 14.00 órakor tartandó
KÖZMEGHALLGATÁSÁRA, melynek helye a polgármesteri hivatal díszterme.
Tervezett napirendi pontok:
1. Beszámoló az elnöki
munkakör átadás-átvételérõl
Elõadó: Mendi Ferenc RNÖ elnök
2. A települési önkormányzattal kötött együttmûködési megállapodás felülvizsgálata
Elõadó: Mendi Ferenc RNÖ elnök
3. Dunaföldvári Roma
Nemzetiségi Önkormányzat
2015. évi munkaterve
Elõadó: Mendi Ferenc RNÖ elnök
4. Egyéb
Mendi Ferenc RNÖ elnök

Lakossági
veszélyes hulladék gyûjtés
n DUNAFÖLDVÁR VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

2014. november 15. (szombat) 9-12 óráig, Dunaföldvár,
Kossuth L. u. 9. a szerb templom melletti területen a lakosság részérõl a következõ hulladékokat lehet díjmentesen leadni:
– Festékmaradék (szilárd),
– Festékmaradék (folyékony),
– Irodatechnikai hulladék,
– Ragasztó- és gyantamaradék
(folyékony),
– Ragasztó- és gyantamaradék

– Festékes fém csomagolási
hulladék,
– Olajos mûanyag csomagolási
hulladék,
– Gyógyszeres mûanyag csomagolási hulladék,
– Növényvédõszeres göngyöleg,
– Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó, vagy azokkal szennyezett csomagolási
hulladékok (hulladék),
– Sprays flakon,
– Olajos abszorbens,
– Veszélyes anyaggal szennyezett védõruha,
– Használt gumiköpeny (szgk,
tgk),
– Savas ólomakkumulátor,
– Szigetelõanyagok, amelyek
különböznek a 17 06 01 és 17
06 03-tól,

(szilárd),
– Szerves oldószereket, illetve
más veszélyes anyagokat valamint ragasztókat, tömítõanyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladékok (hulladék)
(F),
– Ásványolaj alapú klórvegyületet tart. motor hajtómû és Kenõolajok,
– Fáradt olaj,
– Szintetikus motor, hajtómû
és kenõolajok,
– Egyéb motor-, hajtómû- és
kenõolajok,
– Halogénmentes oldószer (F),
– Hígító maradék,

– Egészségügyi hulladék,
– Gyógyszer hulladék,
– Mûanyag és gumi,
– Bizalmas iratok ellenõrzött
megsemmisítése,
– Növényvédõszer maradék,
– Fénycsõ,
– Étolaj és zsír,
– Szárazelem,
– Kiselejtezett elektromos és
elektronikus berendezések.
Kérjük a lakosokat, hogy a
hulladékfajtákat külön csomagolva, a folyékony hulladékokat csepegésmentes edényben
hozzák a helyszínre!
Az önkormányzat fenntartja
azt a jogát, hogy az akciót a
meghirdetett idõpont (12 óra)
elõtt lezárja, amennyiben azt a
pénzügyi keret úgy kívánja!

n

Az új képviselõ hitvallása
Egyetlen új képviselõ került
be az októberi önkormányzati választáson városunk kilenctagú testületébe: Lipták
Tamás.

n LUKÁCSI PÁLNÉ
A harmincnégy éves, tõsgyökeres dunaföldvári családból
származó fiatalembert sok szál
köti a városhoz. Az ELTE Társadalomtudományi Kara szociálpolitika szakán végzett, s tanulmányai befejeztével, 2006ban a Magyar Máltai Szeretetszolgálat dunaföldvári Támogató Szolgálata vezetésével bízták
meg. Az elmúlt évben alelnöke,
majd ez év januárjától elnöke
lett a város egyik legnagyobb
létszámú civil szervezetének, a
gazdag hagyományú Kertbarátok Klubjának.
Már az elõzõ választáson is
csaknem ezer szavazatot kapott, nem sokkal maradt el a
bejutástól. Majd külsõs tagja
lett a szociális-oktatási ügyekkel foglalkozó bizottságnak. S
most újra indult. Bár - amint
mondja - egy évvel ezelõtt

megkérte feleségét, ha indulni
akarna, beszélje le. De sokan
megkeresték, biztatgatták, s
végül jelöltette magát. Eddigi
munkája alapján és egy ilyen
aktív közösséggel a háta mögött bízott a jó eredményben,
ráadásul a választási matematika szerint is feltételezhetõ volt
a bejutása. 2014-ben ugyanis
több jelöltre szavazhattak a
földváriak, mint elõzõleg. Az
ötödik helyen került be a képviselõ-testületbe, ez igazán sikernek mondható.
A választáson függetlenként
indult. Véleménye szerint az
önkormányzati munkában elsõsorban a várospolitikának
kell érvényesülnie.
- Nem tartom fontosnak a valamely párthoz tartozást, hiszen nem ítélhetek meg senkit
aszerint, hogy valaki jobboldali, baloldali, esetleg liberális,
hanem inkább az számít, hogy
milyen értékek figyelembe vételével éli az életét. Nálam ez a
vezérfonal: kötelességteljesítés
Isten, haza és az embertársak
iránt - fejti ki hitvallását Lipták

Lipták Tamás

Tamás. Fontosnak tartja, hogy
a szociálpolitikát egy nagyobb
közösség, a város ügyévé
emelje, hogy az elesettek, a rászorulók, idõsek és fogyatékkal
élõk védelme megjelenjen az
önkormányzati munkában.
Lipták Tamás értékszemléletét a szülõi házból hozta, majd a
cserkészet és a kecskeméti Piarista Gimnázium gazdagította
olyan keresztény értékrenddé,
amelyben a közösségen belül
egymás gyámolítása, az odafi4.

gyelés, segítés volt az alapvetõ.
Az egyetem gyakorlatorientált
képzése jó bölcsõ volt, hiszen a
cigánytelepen vagy az Esély
családsegítõ szolgálatnál szerzett impulzusok hozzájárultak
személyisége alakulásához. A
rá nagy hatású személyiségek
között emlegeti Farkas István
piarista szerzetest, de Ferge
Zsuzsa egyetemi tanárt-szociológust is. S mindezek alapján
nem meglepõ, amikor így öszÜ
szegez:

Ü - Nem gondolom, hogy a világ fekete vagy fehér. Nem vagyok én magam sem besorolható. De tisztességesen akarom végezni a munkámat, hogy öt év
múlva becsülettel nézhessek a
tükörbe és a gyerekeim szemébe.
Lipták Tamás két óvodás
kislány édesapja, a harmadik
még pocaklakó. A gyógytornász feleség, Borzavári Kata is

örült férje eredményének. Bár
mindketten tudatában vannak,
hogy mindennapjaikat is befolyásolja majd ez a megbízatás.
A fiatal képviselõ még nem látja pontosan, a család és a munka mellett hogyan tudja beosztani idejét, de lelkiismeretesen,
felelõsséggel akar részt venni a
képviselõ-testület munkájában.
- Edzõdnöm kell nyilván a

konfliktusokhoz is - mondja
mosolyogva.
Munkájában és képviselõi elhivatottságában az elsõ helyen
a szolgálat szó áll, mintha a
tolsztoji elv szerint vallaná,
hogy az ember élete csak akkor
értelmes, ha szolgálatnak fogja
fel.
(A „duol“-ban megjelent
cikk felhasználásával.)

n

Gyengébb volt az
idei szõlõtermés
A múlt évi bõséges és nagyon
jó minõségû szõlõtermés az
idén nem ismétlõdött meg.
Mennyiségben és minõségben
is a mutatók elmaradnak a
múlt évitõl. Dr. Sûrû János
értékelve az idei évet az idõjárási viszonyokat emelte ki
fõ okként.

n SZABADOS SÁMUEL
Fõleg a nyár és a kora õsz során sok volt a csapadék. Duna-

A szakszerû kezeléssel azt is
el lehetett érni, hogy a mennyiség elfogadható legyen, bár természetesen ez is elmaradt a
múlt évi értéktõl. A szõlõtermésbõl már lehet következtetni
az idei borászati mutatókra, de
szakember szerint azért kellõ
kezeléssel és tárolással idén is
lesznek jó borok.
Sûrû János egy országos borversenyen arany minõsítést kapott, melyre igen büszke. Sikerként élné meg, ha idei borai egy
hasonlóan rangos megmérettetésen dobogó közelbe jutnának.

földvár környékén szeptemberben elérte a 600 milliméteres átlagot, mely az országos évi átlagnak felel meg. A sok csapadék következménye volt a kevesebb napsütés, nem véletlenül
lett alacsonyabb a cukorfok.
A termelõk közül sokan késleltették a szüretet, reménykedve a napsütéses szeptemberben, októberben. A Sûrû
birtokon speciális beavatkozást
is alkalmaztak a cukorfok növelése érdekében, mégpedig a
fürtzónában leszedték a levelek
nagy részét, hogy több napsütés érje a szemeket. Ez az eljárás is hozzájárult ahhoz, hogy
az érték elérte a 17-18 fokot,
ami idén jónak nevezhetõ, a
múlt évi 21-22 fokhoz képest
viszont alacsony.

n

Felhívás

n POLGÁRMESTERI HIVATAL
DUNAFÖLDVÁR

Az önkormányzat 2014.
november 17-tõl november
21-ig a helyi tv-ben, a város
hirdetõtábláján és a városi
honlapon felhívást tesz közzé a tûzifa értékesítéssel foglalkozó dunaföldvári székhelyû számlaképes, elegendõ
szállítási kapacitással rendelkezõ vállalkozóknak, cégeknek arra, hogy 2014. november 26-án 12 óráig a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal Titkárságán írásban, zárt
borítékban, „tûzifa“ jeligével
ellátva ajánlatot adjanak arra,
hogy kiszállítással milyen
áron vállalják Dunaföldvár
közigazgatási területén 1 mázsa (címenként kb. 4-5 mázsa) vegyes „kugli“ tûzifa
önkormányzat részére történõ értékesítését számla+szállítólevél alapján, amely dokumentumokat a kiszállítást
követõ 5 munkanapon belül
vállalják benyújtani az önkormányzathoz.
Az ajánlattevõket a döntésrõl legkésõbb 2014. december 3-ig írásban tájékoztatjuk.

n

Felhívás

n POLGÁRMESTERI HIVATAL
DUNAFÖLDVÁR

Az önkormányzat 2014.
december 1. napjától 2015.
február 28-ig a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodáján
írásban benyújtott önkormányzati
segélykérelem
alapján természetbeni tûzifa
támogatást nyújt a helyi szociális rendelet önkormányzati segélyre vonatkozó (jövedelmi- vagyoni) szabályai
alapján az arra rászorultaknak.

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.

n

Elekné Csollány Éva,
mobil: (30) 959–29–33 vagy (30) 937–53–24
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Budafoki kertbarátok
látogattak városunkba
Tavasszal a Dunaföldvári
Kertbarát Klub küldöttsége
Budafokra látogatott az ottani klub meghívásának eleget
téve. A házigazdák színes
programot állítottak össze a
földvári vendégeknek. Október 16-án a látogatást viszonozták a budafokiak.

n SZABADOS SÁMUEL
Lipták Tamás, a kertbarát
klub elnöke sokrétû programot
állított össze a vendégeknek,
melynek gerincét a város és a
mûemlékek megismerése adta.
A busznyi küldöttséget érkezésük után a városházán Horváth
Zsolt polgármester fogadta. A
városvezetõ
köszöntõjében
hangsúlyozta, hogy a civil
szervezetek külsõ kapcsolatai
mennyire fontosak városunk
számára, hiszen hozzájárulnak
Dunaföldvár kulturális és
egyéb értékeinek megismertetéséhez, közelebb hozzák az

embereket egymáshoz, és a tapasztalatcsere sem elhanyagolható tényezõ.
Ezután városnézõ séta következett, melynek fõ programja a
vár és az ottani kiállítások megtekintése volt. Az ebédet egy
hangulatos pincében költötték
el a vendégek, majd ismét városnézés következett. A Dunaparti séta után Varga Miklós
pincéjébe rövid pihenõre került
sor, majd a kora esti órákban a
borlovagrend pincéjében vacsorával és borozgatással egybekötött búcsúzkodás zárta a
programot.
Sziráki István, a Budafok-Tétényi Kertbarát Klub elnöke
nagy várakozással tekintett a
földvári vendégjárás elé. Hangsúlyozta, hogy városunk alig
volt ismert a budafokiak elõtt, a
többségük csak átutazóként járt
itt. Az elnök találóan fejezte ki
magát, mikor úgy fogalmazott,
hogy keveset vártak és sokat

kaptak. Nem is gondolták, hogy
ez a Duna- menti kisváros enynyi érdekes látnivalót rejteget.
A mûemlék épületek, a templomok, a vár, a Duna-parti sétány,
a Kálvária, a szép kilátás igencsak meglepte õket. Mindezt tetézte a házigazdák kedvessége,
közvetlensége.
Az elnök klubjukról elmondta, hogy 51 éve mûködik
50-60 aktív taggal. A földváriakhoz hasonlóan szakmai elõadássorozatot rendeznek télen,
melynek elõadói általában a
Kertészeti Egyetem tanárai.

Tavasztól õszig gyakran kirándulnak, széles kapcsolataik
vannak az országon belül és
kívül. Nagyon hasznosnak tartotta a földvári kirándulást,
mely sok élménnyel gazdagította a tagokat, s mindezek
mellett új szakmai tapasztalatokkal is gazdagodtak például
a szõlõmûvelés vagy a gasztronómia terén. Reményét fejezte ki, hogy ezután évenként
tudnak tartani találkozókat, hiszen a földrajzi közelség is
elõsegítheti a két klub kapcsolatának tartósságát.

n

Mihácsi Lajosra emlékezünk
100 éve, 1914. november 2-án
született Mihácsi Lajos evangélikus lelkész. Halálának 25.
évfordulójáról szeptemberben emlékeztek meg egykori
gyülekezetének tagjai.

n SZÁSZVÁRI JÓZSEFNÉ
Mihácsi Lajos a Vas megyei
Ostffyasszonyfán született,
szülei földmûvesek voltak;
édesapja az elsõ világháborúban esett el, még gyermeke
megszületése elõtt. Elemi iskoláit szülõfalujában, majd a
gimnáziumi éveket a Soproni
Evangélikus Líceumban töltötte, ahol 1933-ban érettségi
vizsgát tett. Még ugyanebben
az évben megkezdte tanulmányait a Magyar Királyi Erzsé-

bet Tudományegyetem Evangélikus Hittudományi Karán
Sopronban. 1938-ban Gyõrött
szentelte lelkésszé D. Kapi Béla püspök. Ezután nyolc hónapot töltött ösztöndíjasként a
Lipcsei Hittudományi Egyetemen.
Az ösztöndíj letelte után,
hazakerülve, Celldömölkön,
Alsódörgicsén,
Beleden,
majd újra Alsódörgicsén és
Vadosfán szolgált segédlelkészként. 1942-tõl Õriszentpéteren lett missziói lelkész.
A második világháború végén, 1944. december 1-jén
vonult be Szombathelyre,
mint tartalékos tábori lelkész.
Szovjet hadifogságba került,
a Szovjetunióba szállították,

Mihácsi Lajos és felesége

ahonnan 1947 szeptemberében került haza.
Rövid betegszabadság után
Szekszárdon volt segédlelkész,
azután 1948. március 1-jével a
Dunaföldvári
Evangélikus
Egyházközség hívta meg és választotta meg lelkészének, ahol
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nyugdíjazásáig hûségesen végezte a rábízottak felkarolását,
pasztorálását.
1950-ben Iharosberényben
kötött házasságot Haniffel
Márta tanítónõvel, aki ezután a
dunaföldvári általános iskolában tanított nyugdíjazásáig. Ü

Házasságukból egy lány (Márta) és egy fiú (Lajos) született.
A dunaföldvári gyülekezet kiterjedt szórvánnyal rendelkezett.
Mihácsi Lajos gondozta Madocsa, Bölcske, Kisszentmiklós,
Apátszállás, Templomos, Dunapentele (a késõbbi Sztálinváros
illetve Dunaújváros), Rácalmás
és Kulcs evangélikusait is.
Vasárnaponként a délelõtti gyermek és felnõtt - istentisztelet megtartása után indult a
szórványokba, és sokszor csak
késõ este ért haza. Eleinte autóbusszal, vonattal járt. Ahonnan
már tovább nem volt tömegközlekedés, onnan a magával
vitt - vonatra feladott - kerékpárral folytatta útját. Az ötvenes évek végén a rácalmási hívek egy Danuvia motorkerékpárt vettek számára, télen és
nyáron, hóban és esõben ezzel
ment fáradhatatlanul útjára.

Volt, amikor csak néhányan jelentek meg az istentiszteleten,
de õ sohasem hiányzott.
Szorgalmasan és rendszeresen látogatta híveit, amikor
csak tudta. Az újonnan épülõ
„szocialista város“ nagy kihívást jelentett a számára is; kitartóan kutatta fel a városban
élõ evangélikusokat. A „függõleges szórvány“ embert próbáló feladat volt, ahol tudott
evangélikusokról, oda bekopogtatott. Nemegyszer elõfordult, hogy a kis „kukucskáló“
ablak mögül kérdezték meg, ki
õ, és kit keres. Volt, amikor szó
nélkül becsukták a kis ablakot,
mert az ötvenes években sokan
féltek kapcsolatot tartani az
egyházzal, a lelkésszel.
A gyülekezet létszáma azonban nem csökkent számottevõen. A konfirmációra is õ készítette fel a fiatalokat. Voltak,

Újabb értékes könyvvel
gazdagodott a városról
készült mûvek sora
Október 15-én a református
templomban mutatták be a
Dunaföldvár épített és természetes értékeit felsorakoztató
képes könyvet, melyrõl maga
a szerzõ és szerkesztõ Dr.
Czerny Károly beszélt az érdeklõdõknek.

n SZABADOS SÁMUEL
A szerzõ elmondása szerint
a könyv annak a sorozatnak a
része, amely a Közép-Dunavidék természeti és épített értékeit mutatja be Százhalombattától egészen Dunaföldvárig. Egy Ráckevén mûködõ
kulturális egyesület volt az elindítója ennek a sorozatnak,
az egyesület tagjainak célja a
térség természeti és kulturális
értékeinek kutatása, feltárása
és az eredmények képes
könyvben való publikálása. A

Leader program keretei között
uniós és állami támogatással
történik a könyvek kiadása.
A városunkról készült mû
már a hatodik a sorban. A
szerzõ számára régóta szimpatikus Dunaföldvár, gyakran
megfordult itt, sok ismerõst
szerzett, ezért is szánta rá magát három éve, hogy városunkról készít könyvet. A
munka fotózással indult. Rengeteg felvételt készített a településrõl és környékérõl, és
közben sok régi fotót is összegyûjtött a helyi ismerõsök segítségével. Elõadása során
többször hangoztatta, hogy a
földvári lakosok, a civil szervezetek, a városvezetés segítsége nélkül a könyv nem készült volna el.
A munka következõ fázisa a
szerkesztés volt, azt kellett
7.

akik - bár konfirmációjukra ott
került sor, ahonnan származtak
- elõkészítésre hozzá jártak.
Az õ szolgálata idején épült
Rácalmáson a reformátusokkal
közös templom. 1965-ben a
dunaföldvári templom felújítása során a szervezés mellett
kétkezi munkájával is hozzájárult ahhoz, hogy kívül-belül
megújulhasson szeretett temploma. Ekkor vált lehetõvé a
karzat alatti rész leválasztásával egy télen fûthetõ istentiszteleti hely kialakítása.
A család megélhetéshez hozzájárult a földvári templom
melletti szõlõ és kert, amelynek munkáit mindig õ maga
végezte.
1980-ban történt nyugdíjazása után a Vas megyei Csöglére
költözött feleségével, ahol amíg egészsége engedte - ellátta helyben az istentiszteleti

szolgálatokat. 1982-ben Dunaújvárosba költözött, s ott élt
1989. szeptember 23-án bekövetkezett haláláig.
Mihácsi Lajos a gyõri Nádorvárosi Köztemetõben nyugszik. A temetés szolgálatát volt
kollégája, Szabó István dunaegyházi lelkész végezte. Egykori gyülekezetének tagjai még
ma is szeretettel és tisztelettel
emlékeznek rá.
Forrás:
Mihácsi Lajos (fia) visszaemlékezése családi iratok alapján
Irodalom:
Hullmann Sándorné született
Nagy Vilma: A Rácalmási
Evangélikus Filia története =
http://dunaujvaros.lutheran.hu/
08%20RacalmTort
Õri Zoltán: Emlékek a dunaújvárosi egyház történetébõl =
http://dunaujvaros.lutheran.hu/
06%20DunaujvTort

Dr. Czerny Károlynak eldöntenie, hogy mi kerüljön be a
könyvbe. Célja volt, hogy a
látvány, a vizualitás mellett
az olvasó minél több érdekes
információhoz jusson. A képek alatti értelmezõ szövegek
igen széles és hasznos információkat közvetítenek városunkról.
A szerzõ a szerkesztés során tapasztalta, hogy a Dunamenti települések milyen sok
hasonlóságot mutatnak múltjukban, kultúrájukban, természeti környezetükben. Ugyanakkor érdekesek a különbségek, az egyedi dolgok is, melyek bemutatása kiemelt szerepet kapott a könyv lapjain.
Építészmérnökként a kötet
készítõje hangsúlyt fektetett a
város építményeire, de igyekezett az emberi arcokat, a
kisvárosi hangulatot, a múltat
is megjeleníteni. A munka során - mint mondotta - még közelebb került a városhoz és az
itt élõ emberekhez. Ezt a kapcsolatot továbbra is igyekszik
fenntartani, akár a gyûjtés, a

feltárás folytatásával és feldolgozásával
valamilyen
újabb formában.
Dr. Czerny Károly örült annak, hogy nagyon sokan részt
vettek a könyv bemutatóján;
mint mondta, jelzés ez, hogy a
helybéliek értékelik munkáját
és büszkék a városukra.
Az elõadás után a résztvevõk ingyenes példányhoz juthattak, melyet a szerzõ szívesen dedikált.

n

n

Az iskolarendszer
átszervezése 1945 után
Magyarországon
A második világháború 1945
áprilisában ért véget hazánkban. Megindult az élet, a romok eltakarítása, megkezdõdött az iskolarendszer újraszervezése. Három év többpárti demokrácia után 1948
nyarán Rákosi Mátyás vezetésével lezajlott a kommunista hatalomátvétel. Az oktatásügy is a politika érdekei
szerint alakult át.

n KISS ÉVA
1945 augusztusában megalakították a nyolcosztályos, egységes
mûveltséget kínáló, ingyenes általános iskolát. Új tantervek készültek, melyekben 10% szabadon választható tárgy is szerepelt, például lehetõség volt gazdasági, háztartási ismeretek, zene, idegen nyelv tanítására. A
tanterv „ne tartalmazzon határozott ideológiai, politikai utasításokat, mert ez ellentétes a személyiség fejlesztésére vonatkozó
demokratikus nevelési elvekkel…“ írta egy korabeli szerzõ.
1945-ben az iskolaigazgatóknak át kellett nézniük a régi
tankönyveket, kihúzniuk a nem
tanítható részeket. Különös tekintettel vizsgálták a Szovjetunióra vonatkozó anyagokat.
Az 1945. õszéig tartó felülvizsgálat során 1034 könyvbõl
269-et átdolgozásra javasoltak,
607 tankötetet betiltottak. Erre
a sorsra jutott az összes magyar
irodalom, történelem és földrajzkönyv. Új, színvonalas
könyvek készültek, a szerzõk
között volt Kosáry Domonkos
és Mérei Gyula is.
1947-tõl központilag állították össze a kötelezõ tankönyvek listáját, miközben a politika, a marxista szellem egyre
jobban beszivárgott a tankönyvek szövegeibe.

A.: A katolikus egyház iskolát tartott fenn a Bölcske utcán
meszelt falú, olajos padlójú
tantermekkel; az osztályokban
összevont két-két osztály tanult. Egy könyvük volt a tanulóknak, amiben az összes tantárgy anyaga szerepelt. Szorgalmasak, fegyelmezettek voltak, késõbb sokan közülük
egyetemet, fõiskolát végeztek.
Az egyik teremben állt egy harmónium, (lakott benne egy
egér), s ha Kovács Gyuszi bácsinak jó kedve volt, ezen muzsikált a gyerekeknek.
A barátokhoz, a külvégi plébániához tartozott a külvégi iskola. Az apácák a Templom utcán tanítottak, ahol négy tanteremben folyt az oktatás. Az
evangélikus és református egyháznak a parókiáikon volt egyegy tanterme, ott tanították a diákokat. A háború elõtt a Kossuth
Lajos utcán az izraelita felekezet
iskolája mûködött, ahol más vallású gyerekeket is oktattak.
A polgári leányiskola a Rákóczi utca sarkán álló, 1907ben iskola céljára épített épületben dolgozott. A fiú polgári
iskola pedig a Kossuth Lajos
utcában volt. A „piros“ iskola
állami fenntartású volt. A diákok 6 elemit jártak, a továbbtanulók polgáriban folytathatták
tanulmányaikat, vagy a mezõgazdasági iskolában, ami a volt
Alkotmány TSZ majorja helyén állt. A Gazdasági Iskola
megalapítója Butyka Károly,
akitõl nagyon sok hasznos tudnivalót tanultak a diákok. A
fölvégi református temetõben
lévõ síremléke eltûnt, sírja nehezen található meg.
Az államosítás után a leány
polgári helyére az alsó tagozat, a
volt Járásbíróság épületébe pedig a felsõ tagozat került. Földváron két általános iskolát hoztak létre, lakóhelyük szerint osztották el a diákokat. Kezdetben a
tanítói állásra pályázni lehetett,
de általában máshová nevezték
ki a pályázót minisztériumban,
mint ahová menni szeretett vol-

1948-ban új szerzõk új tankönyvek megírására kaptak
megbízást, '49-ben létrejött a
Tankönyvkiadó Nemzeti Vállalat. 1948. június 16-án az országgyûlés elfogadta azt a törvényt, mely szerint a nem állami iskolákat, nevelõotthonokat
állami tulajdonba, állami irányítás alá vonták. Az 1946-47es tanévben 2408 különbözõ
felekezethez tartozó elemi iskola, 364 ún. polgári iskola
mûködött Magyarországon.
Az államosítást megelõzte
egy koncepciós per. Pócspetri
lakói a litánia után a templomból az elöljáróság épülete elé
vonultak, és elvett iskolájuk
miatt tiltakoztak. A kivezényelt rendõrök közül valakinek elsült a puskája, egy rendõr halálos sebet kapott. A
jegyzõt és a plébánost vádolták meg a gyilkossággal. A
gyorsan végrehajtott koholt
perben halálra ítélték õket. A
jegyzõt június 11-én kivégezték, a plébános büntetését életfogytiglanra változtatta a bíróság, amit 1955-ben 15 évre
módosítottak. (Ember Judit
filmje: Pócspetri 1982.)
18 ezer pedagógus állami alkalmazott lett. A hivatalnokokhoz hasonlóan igazolási, átvilágítási eljáráson estek át. Aki
megfelelt, továbbképzõ tanfolyamon vett részt. A cél a világnézeti átformálásuk volt. A
tanfolyamok eleinte színvonalas, demokratikus szellemû
elõadásokból álltak, az elõadók
között szerepelt többek között
Szekfû Gyula, Sík Sándor, Keresztúri Dezsõ. A késõbbiekben azonban politikai átképzéssé silányultak.
Milyen volt az átmenet Földváron? Errõl mesélnek nyugalmazott pedagógusok.
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na. Kezdetben óradíjasnak neveztek ki, rögtön nem kerültem
státuszba, 400 forint volt a fizetésem, a kötelezõ óraszám pedig
heti 28 óra volt.
B.: 1946-ban végeztem, Zsötivel (Kerényi Erzsébet) egy iskolába jártam Budapesten. Az
„Államiban“ nagyon vigyáztak
arra, hogy minden vármegyébõl, minden vallásból legyenek
ott hallgatók. Erõs iskola volt,
amikor végeztem, megkérdezték hová jártam, s amikor megmondtam, már fel is vettek.
Nagykarácsonyban tanítottam,
ott felekezeti iskola mûködött,
igazgatója a plébános volt.
Elõttem hat évig nem volt tanító, mert elvitték a háborúba és
nem jött haza. Amikor odakerültem csak vasárnapi iskolát
tartott a plébános: másfél óráig
tanított a mise után.
Két osztállyal kezdtem,
egyik csoportban voltak, akik
tudtak a másikban, akik nem
tudtak írni-olvasni. A következõ évben már ketten tanítottunk.
Átvilágításon is részt vettem,
aztán az Andrássy út 60-ban
kötöttem ki, majd a Buda-déli
internálótáborban. A mai napig nem tudnám három mondatban összefoglalni, miért kerültem oda - csak. Jött egy motorbiciklis, elegáns motoros ruhás férfi, hogy õ az ÁVH-tól
jött, és menjek vele. 1948 szeptemberében történt. Jó idõ volt,
a köpenyemet levettem, úgy
mentem el. Elvittek Pestre.
Különösebben nem bántottak.
Jó darabig éjszaka vagy hajnalban voltak a kihallgatások. Az
elõre megírt jegyzõkönyvet néhány napig nem írtam alá, több
papírt is elém tettek, egyiken
ez volt, a másikon az… - egy
rabtársam azt mondta: teljesen
mindegy nekünk, írd alá, aztán
nyugton hagynak.
Volt, aki nem bírta idegileg,
sírt, más imádkozott, s volt, aki
könnyen vette. Olyan elegáns
környezetben, barátokkal nem
voltam addig, mint a börtön- Ü

Ü ben. Egy zárkában éltem
egy volt miniszter feleségével
és egy tanítónõvel, akinek az
eszétõl félhettek, mert csillogó
esze volt.
Éjjel vaságyakon aludtunk,
ketten egy ágyban, reggel vályúszerûség fölött mosakodhattunk, de sietni kellett, mert jött
az újabb csoport. Senki sem
tudta, miért került be, tán a statisztika miatt szedtek össze
minket az ország különbözõ részeibõl, vagy, hogy sakkban
tartsák az embereket?
Az Andrássy útról az internáló táborba kerültünk, ez a
mostani Petõfi laktanya terüle-

tén volt. A nõi osztályon tartottak jó egy hónapig. Dolgozni
nem kellett, de aki munkát vállalt jobb ellátást kapott. Kesz-

tyût kötöttem az õröknek. Egyszer csak hívatnak, szedjem
össze a dolgaimat, mehetek haza. Amikor kiengedtek ben-

n

Beiskolázási tájékoztató

nu, sárkányhajó, mazsoretttwirling) támogatjuk a versenyzésben.
Mindennapjainkat tudományos elõadások, hagyományos
iskolai rendezvények, kirándulások, rendszeres túrák és havonkénti színházlátogatások
teszik színesebbé.
Az intézményben mindenki
számára biztosítunk étkezési
lehetõséget.
Az iskola és diákközössége
széleskörû, meghatározó kapcsolatokkal rendelkezik a város közéletében; közösségünk
tagjai aktív szereplõi Dunaföldvár közéleti, civil, kulturális és sportéletének
Húsz éve a németországi
testvérváros, Weikersheim középiskolájával szoros kapcsolatot alakítottunk ki. Ennek keretében évente tanárok, diákok
kölcsönös látogatására kerül
sor. A dunaföldvári és környékbeli civil és sportszervezetekkel együttmûködünk, s
több éve kapcsolatot ápolunk
az olaszországi Magenta gimnáziumával is.

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola,
Alapfokú Mûvészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS
SZAKISKOLÁJA
Cím: 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5
Telefon: 75/ 541-269, 75/ 541-270
E-mail: magyarlaszlogimi@freemail.hu
Honlap: www.magyarlaszlogim.atw.hu
Tagintézmény-vezetõ: Balogh Emese
Pályaválasztási felelõs: Csizmadiáné Mihálovics Magdolna
OM azonosító: 201167
GIMNÁZIUMI KÉPZÉS
7020 Dunaföldvár,
Templom u. 5.
Tel.: 75/ 541-269, 75/ 541-270
A gimnáziumban nappali tagozaton 4 és 6 osztályos, esti
tagozaton 4 évfolyamos képzés
folyik. Intézményünket családias légkör jellemzi. Az alacsonyabb tanulói létszám elõnyeit
a felzárkóztatásban, a tehetséggondozásban, illetve a tanulói
személyiség megismerésében
is hasznosítani tudjuk; mindenkire odafigyelõ nevelõioktatói munka jellemzi középiskolánkat.
A tantestület legfontosabb
feladatának azt tekinti, hogy a
tanulókat - képességeik kibontakoztatásával- felkészítse a sikeres érettségi, felvételi vizsgára; a sikeres pályaválasztásra. Ennek érdekében ösztönözzük diákjainkat a középiskolai

nünket, mondták, hogy amit itt
láttunk, halottunk, arról nem
beszélhetünk, mert különben
visszakerülünk. El akartam felejteni mindezt, nem meséltem
az átéltekrõl még azoknak sem,
akikkel együtt tanítottam.
1950-tõl '57-ig nem taníthattam. 1957 tavaszán levelet kaptam, és március 16-án már dolgozhattam Földváron. Elvégeztem a Gyógypedagógiai Fõiskolát, s logopédusként is mûködtem. Nyugdíjazásom elõtt
miniszteri dicséretet kaptam a
munkámért, és a rendszerváltás
után Antal József írt egy személyes levelet, rehabilitáltak.

versenyeken részvételre, melyek költségeit az „Áldozzunk
Gyermekeink Tudásáért“ Alapítvány támogatja.
A tanulmányok elmélyítése,
a tantárgyi versenyekre való
felkészülés érdekében diákjaink számára többletórákat
biztosítunk, továbbá érdeklõdési körök szerint szakköröket, tehetséggondozó csoportokat szervezünk. Tanulóinkat
felkészítjük az emelt és középszintû érettségi vizsgákra,
az ECDL-, illetve nyelvvizsgákra.
Mûvészeti csoportjaink musical, színjátszó, örömzene,
rajz és film - városunk határain
kívül is gyakran fellépõi a kulturális rendezvényeknek. Az
iskola röplabda és kézilabda
csapata többször bejutott a diákolimpia országos döntõjébe, élsportolóinkat (kajak-ke-

A KÉPZÉS RENDJE:
Iskolánkban általános tantervû osztályok vannak, tantárgyi
rendszerünk és óraterveink biztosítják a tanulóknak az esetleges iskolaváltás lehetõségét.
9.

Az intézményben három idegen nyelv (angol, német, orosz)
közül választhatnak diákjaink.
A 20015/ 2016-os tanévre
tervezett induló osztályok:
– 4 évfolyamos képzés - 1 osztály tagozatkód: 01
– 6 évfolyamos képzés - 1 osztály tagozatkód: 02
– esti tagozatú gimnáziumi
osztály
A négyosztályos képzési
formában (9-12. osztály) diákjaink csoportbontásban tanulják az informatikát, a matematikát és az idegen nyelveket; 910. évfolyamon többletórát
biztosítunk idegen nyelvekbõl,
informatikából; 11-12.évfolyamon emelt óraszámban készítjük fel tanulóinkat az emeltés középszintû érettségi vizsgákra.
A hatosztályos képzési formában (7-12. osztály) több idõ
jut az egyes szaktárgyakon belüli elmélyülésre, a törzsanyagból való kitekintésre. A diákok
csoportbontásban tanulják a
magyar nyelvet, informatikát, a
matematikát és az idegen nyelveket; 9-10. évfolyamon többletórát biztosítunk idegen
nyelvekbõl, informatikából;
11-12.évfolyamon emelt óraszámban készítjük fel tanulóinkat az emelt- és középszintû
érettségi vizsgákra.
Ü

Ü Mindkét képzési formában az utolsó két évfolyamon
többletórákkal is biztosítjuk
az emelt szintû érettségire való felkészülést a következõ
tantárgyakból: magyar nyelv és
irodalom, történelem, matematika, idegen nyelvek, fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika.
Felvétel:
A négy évfolyamos képzés
esetében a felvételi kérelmekrõl az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján
döntünk. A felvételi pontszámot 10 tantárgy (magyar nyelv,
magyar irodalom, matematika,
történelem, idegen nyelv, fizika, kémia, biológia, földrajz,
informatika) 7. év végi, 8. félévi érdemjegyekbõl számoljuk
(max. 100 pont).
A hat évfolyamos képzés
esetében a felvételi kérelmekrõl szintén az általános iskolai
tanulmányi eredmények alapján döntünk. A felvételi pontszámot 6 tantárgy (magyar

nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, idegen
nyelv, informatika) 5. év végi,
6. félévi érdemjegyekbõl számoljuk (max. 60 pont)
Az esti tagozatú felnõttképzés iránt érdeklõdõk a gimnázium elérhetõségein kaphatnak
tájékoztatást.
SZAKISKOLAI és SPECIÁLIS SZAKISKOLAI KÉPZÉS
Dunaföldvár, Templom u. 9.
Tel.: 75/ 541-265, 541-266
A szakiskolában és a hozzá
kapcsolódó speciális szakiskolában a 3 éves szakképzés folyik a szakiskolai közismereti
és szakképzési kerettanterv
alapján.
A 9. évfolyamban diákjaink
iskolai tanmûhelyben sajátítják
el a szakma alapjait, 10. osztálytól tanulószerzõdéssel vállalkozásokban tanulják a választott
szakmát. A tanulószerzõdés
megkötése után tanulmányi
eredménytõl függõen ösztöndíj-

Nyílt nap a Magyar László
Gimnáziumban!
Szeretettel várjuk a gimnáziumi nyílt napunkra hat és négy
évfolyamos képzés iránt érdeklõdõ általános iskolásokat!
Ideje: 2014. november 18. kedd 8 óra.
Helye: Magyar László Gimnázium, Dunaföldvár, Templom u. 5.

Nyílt nap a Magyar László
Szakiskolában!

ban részesülnek, hiányszakmák
esetén diákjaink állami ösztöndíjat is kaphatnak.
A felvétel tanulmányi eredmény alapján történik, de
egészségügyi alkalmassági
követelményeknek is meg kell
felelniük a hozzánk jelentkezõknek.
Intézményünk jól felszerelt:
saját tankonyhával, tanebédlõvel, tanmûhellyel, tankerttel, pályaorientációs tantermekkel, nyelvi- és informatikai
szaktanteremmel rendelkezik.
Felzárkóztató tevékenységgel is segítjük tanítványaink
eredményességét. Tehetséges
diákjaink eredményesen szerepelnek a szakiskolások közismereti tanulmányi versenyén,
végzõseink sikeresen szerepelnek a szakmai vizsgákon,
tanítványaink megállják helyüket a munka világában.
Gyakorlati képzõhelyeink:
Váradi Metál Kft. Dunaföldvár, Váradi Metál Kft. Dunapataj, Bau-Paks Kft., Tailor Tanoda Kft. Paks, Hashlinger Kft.
Dunavecse, iskolai tanmûhely.
SZAKISKOLAI KÉPZÉS
Jelenleg iskolánkban, az
alábbi szakmákban folyik a
képzés:
– Épület- és szerkezetlakatos
– Hegesztõ
– Élelmiszer- és vegyiáru eladó
– Mezõgazdasági gazdaaszszony, falusi vendéglátó
– Panziós, falusi vendéglátó
A 2015-2016. tanévben kilencedik osztályban az alábbi szakmák indítását tervezzük:

– Épület- és szerkezetlakatos
21 kód
– Hegesztõ
22 kód
– Vendéglátó eladó 23 kód
– Nõi szabó
24 kód
A dél-dunántúli régióban hiányszakma az épület- és szerkezetlakatos, a hegesztõ és a
nõi szabó szakma, így a nálunk tanuló diákok már 9. osztálytól ösztöndíjba részesülnek e 3 szakmában. Az ösztöndíj mértéke a tanulmányi
eredménytõl függõen 10.00030.000 Ft lehet. A szintvizsga
letétele után tanulószerzõdéssel külsõ gyakorlati helyen
folytatják tanulmányaikat és
további ösztöndíjat is kapnak.
SPECIÁLIS SZAKISKOLAI
KÉPZÉS
A 2015-2016. tanévben az
alábbiakra van lehetõség:
9.E osztályban speciális tanterv szerint, SNI-s és tanulásban akadályozott diákok tanulnak és az elõkészítõ évben az
alábbi szakmákkal ismerkednek meg, kis létszámú csoportokban:
– Falusi vendéglátó
– Parkgondozó
– Hegesztõ
– Épület- és szerkezetlakatos
10. osztálytól lehetõségük
van az alábbi szakmák elsajátítására:
2 éves képzéssel
– Falusi vendéglátó
– Parkgondozó
– Hegesztõ (rész-szakképesítés)
4 éves képzéssel
– Hegesztõ
– Épület és szerkezetlakatos

Szeretettel várjuk a szakiskolai és speciális szakiskolai nyílt
NYITVA TARTÁS:
HÉTFÕTÕL-PÉNTEKIG: 800 – 1300; 1400 - 1700
SZOMBATON: 800 – 1200

napunkra a képzéseink iránt érdeklõdõ általános iskolásokat!
Ideje: 2014. november 18. kedd 8 óra.

Készüljünk együtt a télre!

Helye: Magyar László Szakiskola, Templom u. 9.

Kutyaruhák, fekhelyek, szállító táskák akciós áron.
A madarak téli etetéséhez napraforgó mag, faggyúgolyó,
madáretetõ kapható.

Elõzetes bejelentkezéssel más idõpontban is szívesen

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

fogadjuk az érdeklõdõket a Magyar László Gimnáziumban
és Szakiskolában!

n

n

10.

Versenyeredmények a Magyar
László
Gimnáziumban
Megkezdõdött az iskolai
versenyidõszak. Az õszi
hónapokban megyei versenyeken szerepeltek sikeresen a Magyar László Gimnázium diákjai.

n BALOGH EMESE
Októberben Méhes Richárd
8.a osztályos tanuló a paksi
Pákolitz István Városi Könyvtárban megtartott Regélõ mesemondó versenyen ért el II.
helyezésért, felkészítõ tanára:
Kernné Rujder Erzsébet volt.
A Felsõrácegresen hagyományosan megrendezett Illyés
Gyula
szavalóversenyen
Fafka Borbála 9. osztályos
gimnazista II. helyezést, Márkus Fanni 7. osztályos kisgimnazista III. helyezést ért el.
Tanáraik: Bogár Judit és
Kernné Rujder Erzsébet.
Szekszárdon november 6án rendezték meg a Honvédelmi kötelék elnevezésû haditorna versenyt, melyen a
Magyar László Gimnázium
csapata II. helyen végzett. A
csapat tagjai: Hegedûs András, Markovics Benjámin,
Kelemen Soma, Kiss Bertalan. A csapatot a versenyre
Varró József tanár úr készítette fel.

n

Soros hirdetés
Állatszeretõ gazdit keresünk két vizslának!
Családi okok miatt elajándékoznánk õket. Egyikük 5
éves magyar vizsla szuka
kutya, a másik pedig 20 hónapos hím drótszõrû német
vizsla. Játékosak, barátságosak, chipjük, oltásuk van.
Tel.: 06/30 937 1880

n

A hatodik évadát kezdte a
Népszerû tudomány
elõadássorozat
Október 14-én az évadnyitó
rendezvényt közösen szervezte meg a földvári evangélikusok gyülekezete és a mûvelõdési központ. Ez alkalommal
Bakay Péter evangélikus lelkész tartott élménybeszámolót Beszélõ Gyimesek üzenete
címmel.

n BALOGH EMESE
Bakay Péter evangélikus lelkész egy évtizede 12 hónapra
Gyimesbe költözött. A békéscsabai lelkész, gimnáziumi tanár meg akarta tapasztalni a
pásztorok mindennapos életét,
s ehhez egy olyan vidéket választott, ahol a magyar népi
kultúrából is nagyot meríthetett, ahol más gondolkodású
emberekkel, számára szokatlan
természeti és földrajzi viszonyok között élhetett.
Az evangélikus lelkész nem
turistaként élt Gyimesben. A
pásztorok között lakott, az õ
munkájukat végezte, kenyerüket ette, életüket élte. Megtapasztalta, milyen értékes az

ivóvíz, mit jelent egyetlen gázlámpa, petróleumlámpa fényénél éjszakázni, s azt is, mennyire kiszolgáltatott az ember a
természetnek, ragadozóknak a
gyimesi havasokban.
A gyimesi csángók között eltöltött egy év térbeli és idõbeli
utazást is jelentett Bakay Péter
számára. Az Alföldrõl az 13001500 méteres hegyek magasságába, a 21. századból a XVIII-

BALOGH EMESE
Fónagy Zoltán kutatási területe a XIX. századi magyar társadalom- és mûvelõdéstörté-

n

Bakay Péter

A 150 évvel ezelõtti
mindennapokról szólt a
Népszerû tudomány elõadója
November 4-én dr. Fónagy
Zoltán, a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének kutatója Az ember teste és a XIX.
századi modernizáció címmel
tartott elõadást a mûvelõdési
házban.

XIX. századba került. Egy
olyan archaikus világban, egy
olyan magyar kultúrában élt,
ahol Arany János mûveinek
nyelvezete ma is élõként hat,
ahol a pásztorok mentalitása,
érzelmei, nyelve, tudása az õsi
magyarok világba röpíti vissza
a kívülrõl érkezõt.
„A világtól való elvonulás,
a gondolkozás, a természeti
erõk megtapasztalása, az Istenre való ráhagyatkozás
megélése volt ez az egy év“ mondta Bakay Péter, aki napjainkban Sárszentlõrincen él
és a Magyarországi Evangélikus Egyház cigány- misszióját
vezeti.

net. A Népszerû tudomány sorozatban tartott elõadásában a
XIX. századi tudományos,
technikai robbanás átlagemberek életére gyakorolt hatásairól
beszélt.
E században óriási mértékben változott meg az ember természetrõl, életrõl alkotott elképzelése; s ekkortól eredeztethetõ, hogy az ember úgy véli,
képes minden tekintetben befolyásolni, megváltoztatni a ter-

11.

mészetet, irányítani saját testét,
testi folyamatait.
Az elõadásban szó volt a magyar társadalmi rétegek testhez, egészséghez, szexualitáshoz való viszonyáról; a hallgatóság képet kapott arról, milyen ellentmondásosan, gyakran képmutatóan, korlátoltan
viszonyultak elõdeink saját testükhöz, betegségükhöz.
Fónagy Zoltán Mindennapok története címmel blogot
vezet. Az érdeklõdõk ismeretterjesztõ írásaiból ily módon
is megismerhetik a XIX. századi magyar társadalomra vonatkozó kutatásainak eredményeit.
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A népmese napja
A Magyar Olvasástársaság
2005-ben döntött arról, hogy
szeptember 30-a, Benedek
Elek születésnapja legyen a
népmese napja. Ezen a napon
a könyvtárosok, a pedagógusok, a mesével foglalkozó
szakemberek és a meseszeretõ gyerekek, felnõttek megkülönböztetett figyelemmel
fordulnak a népmesék felé. A
Berze-Nagy Ilona Városi
Könyvtárban egész hetes
programsorozat kapcsolódott a népmese napjához.

n BALOGH EMESE
Október elsõ hetében Bertalanné Bóka Zsuzsanna szólította meg a legkisebb könyvtárlátogatókat. Egy héten át a magyar népmese állt a gyermekkönyvtári részleg középpontjá-

ban, a könyvtárosok irányításával mintegy háromszáz alsó tagozatos ismerkedett a könyvtárral, az olvasással és természetesen a magyar népmesével.
A könyvtár munkatársai naponta két- három foglalkozást
tartottak. A program elején a hagyományos, falusi mesemondás,
mesehallgatás elemeit elevenítették fel, a fonók, a kukoricafosztás
alkalmait. Majd megismertették
a kisdiákokkal a magyar mesegyûjtõk - Benedek Elek, Illyés
Gyula, Berze-Nagy János, Arany
László, Kriza János - munkáit; a
mesegyûjteményeket a gyerekek
játékos feladatok keretei között a
raktári szakjelek segítségével a
könyvtár állományában meg is
keresték.
A foglalkozások végén Benedek Elek egyik gyûjtését, A

bujdosó macska címû mesét
dolgozták fel közösen; a vállalkozó kedvûek szerepet is kaphattak a mesében. Végül a Magyar népmesék rajzfilmsorozat
egy-egy epizódját nézték meg a
gyerekek.
A könyvtári programok,
rendhagyó tanórák után meg-

nõ a könyvtár, az olvasás
iránti érdeklõdés - tudtuk meg
Bertalanné Bóka Zsuzsannától-, aki azt is elmondta, nem
ritka, hogy a kisiskolásokkal
a testvérek, a szülõk is ellátogatnak a könyvtárba, és a kicsik hatására olvasóvá válnak.

n

Országos Könyvtári Napok
Az Országos Könyvtári Napok programsorozathoz hagyományosan idén is csatlakozott rendezvényeivel a
Berze-Nagy Ilona Városi
Könyvtár.

n BALOGH EMESE
Az Országos Könyvtári Napok „Találkozzunk a könyvtárban!“ programja október 15-én
indult Dunaföldváron. Ekkor
Együtt az egészségünkért címmel Kirchné Máté Réka táplálkozási- és életmód tanácsadó
tartott elõadást elsõsorban a középkorú és nyugdíjas korosztály
tagjainak. A Földváron eddig
fotósként ismert elõadó ez alkalommal az egészséges életmódhoz kapcsolódó információkat
osztott meg a hallgatóságával. A
program végén egészségfelmérésre és biológiai életkor mérésre is lehetõség volt. A délután
programját színesítette a dunaföldvári meridián tornacsoport

bemutatója is, akikkel együtt
tornáztak a megjelentek.
Az iskoláskorúak számára két
programot kínáltak a könyvtár
munkatársai. Október 18-án délután Megosztott örömök címmel
a IV. Béla cserkészcsapat tagjai
tartottak nyitott õrsi foglalkozást
a könyvtárban. Pataki Anna és a
Csipkebogyó õrs egy keretmesével szólította meg az érdeklõdõket. A délután során népmesét tanultak, népdalokat énekeltek és
feladatokat oldottak meg a gyerekek. Utóbbiakkal a boszorkány
által eldugott kulcsot találhatták
meg az õrs tagjai.
Este hét órától az (Ezer)egy
éjszaka a könyvtárban programmal szabadult el a pokol.
Idén elõször tölthettek egy éjszakát a vállalkozó szellemûek
a könyvespolcok között. Több
mint 20 hat és tizennégy év közötti fiatal költözött be - hálózsákokkal, laticelekkel - az olvasóterembe, szállta meg a

Kirchné Máté Réka

könyvtárat. Az éjszaka során
könyvkereséssel kapcsolatos
vetélkedõ zajlott, történetek
hangzottak el az Ezeregy éjszaka meséibõl, illetve közösen
nézték meg Szindbád történetét. Az éjszaka legizgalmasabb
része a bátorságpróba volt,
tudtuk meg Tomon Adrienntõl,
amikor a raktárban zseblámpa
fényénél, ijesztõ könyvtári
szellemek társaságában próbáltak a nyomára bukkani a gyere-
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kek az ott elrejtett puzzledaraboknak.
Az október a Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtárban a megbocsátásról is szólt. A hónap folyamán késedelmi díj fizetése
nélkül vihették vissza a kölcsönzött könyveket azok, akik megfeledkeztek a kölcsönzési határidõrõl, ingyenesen iratkozhattak
be, illetve vehették igénybe a
könyvtári szolgáltatásokat a
könyvtár vendégei.

n

Egészségnap az iskolában
A Beszédes József Általános
Iskolában már évek óta hagyomány, hogy õsszel és tavasszal egészségnapot szerveznek az iskolásoknak. A
nap célja, hogy az iskolai tanulmányokon kívül is információkhoz jussanak a diákok
az egészséges életmóddal
kapcsolatban.

n SZABADOS SÁMUEL
Az elõadásokat a védõnõk
tartják, akik más-más szempontok alapján dolgozzák fel a
témákat. Több a gyakorlati jellegû feladat, melyeket a gyerekek örömmel fogadnak. Az
idei õszi egészségnapot október 16-án tartották a felsõ tagozatosok számára. Az idõpont
nem véletlen, hiszen 2001 óta
ez a nap a kenyér világnapja.
A program reggel az iskolában kezdõdött, mikor is az ötödikesek zöldségekrõl, gyümölcsökrõl szóló dalokat énekeltek, mintegy megteremtve a
kellemes hangulatot a nap hát-

ralévõ részére. Ezután az udvaron rövid tornára került sor,
majd a gyerekek kisebb csapatokba szervezõdve járták végig
az állomásokat, ahol a védõnõk
különbözõ témákkal fogadták
õket.
Az elsõ állomás fõszereplõje
a kenyér, a liszt volt, s természetesen többféle kenyeret is
megkóstolhattak a gyerekek.
Emellett megízlelhették a gabonamagvakat is. Meglepõ
volt, hogy sokan életükben elõször láttak barnarizst vagy rozs
szemet. A gyerekekkel a védõnõ megismertette a táplálkozási piramist, mely a különbözõ
tápanyagok helyes arányait
mutatta be.
A második állomáshelyen a
zöldség-, gyümölcsféleségek
kerültek középpontba, természetesen itt is sok-sok kóstolóval. Kuriózumokkal is lehetett
találkozni, melyek csak ritkán
kerülnek a konyhaasztalra. Szó
volt a vitaminok szerepérõl,
hatásairól is.

A harmadik megállóhely témája a környezetvédelem volt.
Az egészséges környezet kialakítása és védelme szinte napi
feladat. Ennek kapcsán szóba
került az emberi felelõsség a jelenre és a jövõre vonatkozóan.
Az utolsó állomáshely a Duna- parton várta a diákokat. Itt
többek között szendvics szépségversenyt szerveztek a tanárok, melynek sikerét jelzi, hogy
mindegyik szendvics elfogyott.
A mozgás itt sem maradt el,
meglepetés volt viszont, hogy a
sportszereket ezúttal gyümölcsök helyettesítették. Például

tökökkel labdáztak, dióval
dobtak célba a gyerekek. Az
igazi meglepetés pedig az a
nagy mennyiségû sült tök volt,
melyet a nap végén a diákok,
tanárok együtt fogyasztottak el.
Az egészségnap sikeréhez
nagyban hozzájárultak a helyi
pékségek, zöldségboltok és termelõk iskola számára felajánlott adományai, melyek nélkül
nem sikerülhetett volna az
egészséges táplálkozás illusztrálása.
Az egészségnapi programot
tavasszal folytatják az alsó tagozatosok részvételével.

pés kapcsán ajánlották nekik
városunkat. A zenekar a nagy
fesztiválok mellett szívesen
fellép ilyen alkalmakon is, mikor a közönség karnyújtásnyira
táncol. Szimpatikus volt a zenészeknek a klubszerû pince és
a közönsége, mely jól fogadta
az ismert dallamok a pergõ,
rock ritmusú változatát; s percek alatt remek hangulat teremtõdött a pincében.

Hoffmann Jánossal a jövõbeni viszszatérés lehetõségérõl is tárgyaltak.
Meglepetés volt
az est elõzenekara, a tatabányai
fiúkból álló Black
Jack együttes. A
múlt évben egy tehetségkutató versenyt nyertek, ennek jutalmaként a Zorall- lal
együtt léphetnek fel. Tehetségüket a földvári koncerten is
bizonyították, képzett zenészeket ismerhetett meg bennük a
közönség. Természetesen önálló koncerteket is adnak, több
fesztiválon, motoros találkozón
szerepeltek már. Egy tatabányai szórakozóhely a törzshelyük, ahol évente többször is
zenélnek.

A Zorall koncertezett a
Hoffmann kávézóban
Rangos vendég lépett fel október közepén Hoffmann kávézó pincéjében. A hét aranylemezzel büszkélkedõ, országosan ismert együttesre sokan voltak kíváncsiak. Népszerûségükre jellemzõ, hogy
koncertjükre többen érkeztek a környékbeli településekrõl, sõt a fõvárosból is.
SZABADOS SÁMUEL
Az öttagú zenekar 2002-ben
alakult. Tagjai közül többen
játszottak korábban ismert hazai rock formációkban, például
a basszusgitáros, énekes Lévai
Hangyássy László és a dobos
Boros Péter a Sing Singben ze-

nélt. A zenekar stílusa a hazai
könnyûzenei életben eléggé
egyedi. Az elmúlt évtizedek
népszerû könnyûzenei slágereit
dolgozzák fel egyfajta paródia
keretei közt punk-rock stílusban. Eddig mintegy 200 feldolgozásuk jelent meg.
Lemezeiken és a koncertjeiken helyet kap néhány saját
szerzeményük is, jelezve, hogy
képesek önálló alkotásokat is
produkálni, de a zenekar tagjai
maguk is elismerik, hogy az
igazi sikert a feldolgozások
hozzák.
A földvári fellépésükre egyfajta véletlen során került sor.
Egy elmaradt szekszárdi fellé-
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Veretlenül

Kézilabda csapatunk
veretlenül vezet a
regionális
bajnokságban
A 2013-2014-es bajnokságban elsõ helyen végzett a
Bács-Kiskun és Tolna megyei csapatokat felvonultató regionális küzdelemsorozatban városi kézilabda
csapatunk. A magasabb
osztályba lépést több szempontot - például személyi,
anyagi feltételeket figyelembe véve nem vállalták
kézilabdásaink.

n SZABADOS SÁMUEL

Az új bajnokságot tehát
ugyanebben az osztályban
kezdték fiaink. Az eddigi
eredmények magukért beszélnek, csapatunk minden
mérkõzést megnyerve listavezetõ. A legszorosabb eredményünk a szintén bajnoki
címre törõ soltvadkertiek és
félegyháziak elleni egy-egy
gólos gyõzelmünk volt.
Eddigi eredmények:
Dunaföldvár-Kecskeméti
Fõiskola II. - 35:20
Dunaföldvár-Paks II. - 35:25
Tiszakécske-Dunaföldvár 30:33
Dunaföldvár-Soltvadkerti
Kézisuli - 30:29
PVSE Bácsalmás-Dunaföldvár - 39-36
Dunaföldvár-Félegyházi
KSC- 29:28

Botladozik a DFC

Mozimûsor

Októberben hullámzó teljesítményt mutatott csapatunk
a megyei elsõ osztályú labdarúgó bajnokságban.

November 14. péntek 18:00
MAJA, A MÉHECSKE
(nincs korhatár)
Jegyár: 500 Ft
November 15. szombat

n SZABADOS SÁMUEL
A Szedres elleni hazai mérkõzésen még nagyszerûen szerepeltek focistáink. Az elsõ félidõben kiegyenlített volt a játék, bár látszott a vendégeken,
hogy inkább a védekezésre
koncentrálnak. A második félidõben érzõdött, hogy csapatunk erõteljesebb és hatékonyabb. Sorra jöttek a hazai gólok. Az 50. percben Molnár
góljával vezettünk, nem sokkal
késõbb pedig Horváth növelte
elõnyünket. 2:0-s vezetésünknél a vendégeknek sikerült szépíteni, de ezt követõen ismét
mi rúgtuk a gólokat. Molnár a
88., Horváth a 90. percben talált a hálóba. Magabiztos 4:1-s
gyõzelmet arattunk.
Teveli vendégszereplésünk a
következõ fordulóban nem járt
sikerrel. Közel álltunk a pontszerzéshez, de az egyenlítéshez
már nem volt kellõ erõnk. 2:1-s
vereséget szenvedtünk.
A Majos elleni hazai találkozótól mindenki dunaföldvári
gyõzelmet remélt, noha tudtuk,
hogy ellenfelünk erõs csapat,
és jól szerepelnek az idei bajnokságban. Az elsõ félidõ egyértelmûen a miénk volt, takti-

kusan játszottunk, melynek
eredménye a 42. percben szerzet gólunk volt Horváth révén.
A második félidõben viszont
jött a hideg zuhany. Csapatunk
érthetetlen módon lelassult, lazán védekeztünk, vendégeink
pedig sorra rúgták góljaikat.
Hazai pályán a vendégeink
gyõztek 3:1-re.
A Paks II. elleni vendégjátékunk sem járt sikerrel. Az elsõ
osztályú Paksi SE tartalékosai
alkották a házigazdák gárdáját.
Jó játékerõt képviseltek, sok a
tehetséges labdarúgó köztük. A
meccs során nem játszottunk
alárendelt szerepet, helyzeteink
is voltak. Végül 1:0-s tisztességesnek nevezhetõ vereséggel
tértünk haza.
November elsõ vasárnapján
Kölesdet fogadtuk. A gólokban gazdag mérkõzés végül
pontosztozkodással zárult.
Az elsõ félidõben Molnár
góljaival 2:0-ra vezettünk. de
vendégeink egyenlítettek. A
folytatásban egymást követték a gólok mindkét részrõl.
Széles két góljával már 4:3ra vezettünk, de az utolsó
percekben újabb gólt kaptunk, 4:4-s döntetlen lett a
végeredmény.
Az ifjúsági csapat kiválóan
teljesít az õsz során, eddig
mindegyik mérkõzését megnyerte.
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MOZGÓ MOZI
10:00 óra
A MOGYORÓ MELÓ - 3D(!)
Jegyárak: 1.300 Ft/gyerek és
nyugdíjas, 1.400 Ft/felnõtt
13:00 óra
DELFINES KALAND
Jegyárak: 1.000 Ft/gyerek és
nyugdíjas, 1.200 Ft/felnõtt
15:15 óra
DOBOZTROLLOK - 3D(!)
Jegyárak: 1.300 Ft/gyerek és
nyugdíjas, 1.400 Ft/felnõtt
17:15 óra
HOLTODIGLAN (16)
Jegyárak: 1.000 Ft/gyerek és
nyugdíjas, 1.200 Ft/felnõtt
20:00
HARAG (16) Jegyárak: 1.000
Ft/gyerek és nyugdíjas, 1.200
Ft/felnõtt
November 21. péntek 19:00
A ZÉRÓ ELMÉLET (16)
Jegyár: 500 Ft
November 28. péntek 18:00
BOGYÓ ÉS BABÓCA 3. rész
Jegyár: 500 Ft

n

A háziorvosok péntek
délutáni 12 órától 17 óráig
történõ rendelési ideje

Hosszan tartó, súlyos betegség után 2014. október
30-án életének hatvanadik
évében elhunyt Berényi István. Utolsó útjára 2014.
november 7-én kísérték a
Fehérvári utcai temetõben.
Nyugodjon békében!

2014.11.14. Dr. Palkó Ágnes
2014.11.21. Dr. Móricz Zoltán
2014.11.28. Dr. Hallai Róbert
* * *
2014.12.05. Dr. Englert Rolland
2014.12.12. Dr. Palkó Ágnes
14.

Földvári Advent
Béke tér

NOVEMBER 30. VASÁRNAP
15 órakor Vásárnyitás
Tea, forralt bor, zsíros kenyér
(Kertbarát klub) sült gesztenye, kürtõs kalács stb.
Kézmûves foglalkozás az
Ispánházban Szabóné Betti,
Kovács Dóra
17 órakor Gyertyagyújtás
- áldást mond Simon István
református lelkész
- általános iskolások adventi
mûsora
DECEMBER 7. VASÁRNAP
15 órakor Vásárnyitás
Tea, forralt bor, zsíros kenyér
(Borlovag rend) sült gesztenye, kürtõs kalács stb.
Hulladékból karácsonyfadísz Természetvédelmi Egyesület
17 órakor Gyertyagyújtás
- áldást mond Molnár Iván
evangélikus lelkész
- Mikulás mûsor, Annamatia
nõi kar
DECEMBER 14. VASÁRNAP
15 órakor Vásárnyitás
Tea, forralt bor, zsíros kenyér
(Sárga gödör Egyesület) sült
gesztenye, kürtõs kalács stb.
17 órakor Gyertyagyújtás
- Áldást mond Petkó Tamás
katolikus plébános
Lucázás és a gimnazisták mûsora
DECEMBER 20. SZOMBAT
19 órakor Cserkész karácsony az Öregtemplomban
DECEMBER 21. VASÁRNAP
15 órakor Vásárnyitás
Tea, forralt bor, zsíros kenyér
(„Fuvarozók“) sült gesztenye,
kürtõs kalács stb.
17 órakor Gyertyagyújtás
- áldást mond Simon István
református lelkész
- Betlehemes játék/cserkészek, Szironta csengettyû
együttes, Ördögszekér Táncegyesület mûsora
DECEMBER 23. KEDD
18 órakor Karácsonyi koncert
az Öregtemplomban, a Cantemus kamarakórus szervezésében
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Téli
színházbérlet
Bérlet ára: 8.300 Ft
2014. NOVEMBER 27. CSÜTÖRTÖK, 19.00
MOLNÁR FERENC:
A TESTÕR
vígjáték három részben a
Zenthe Ferenc Színház elõadásában
Fõszereplõk: Máté Krisztián,
Bozó Andrea (Jászai-díjas),
Csernák János
Rendezõ: Kerényi Mihály
Molnár Ferenc örökérvényû
darabjában a színészházaspár
ellaposodott kapcsolatát próbálja a férj megmenteni. Mégpedig úgy, hogy testõrként próbálja feleségét újra meghódítani és hûségérõl bizonyságot
szerezni…
Jegy ár: 2.500 Ft

Károly, Harmath Imre
A több éve nyugodt házasságban élõ Philipnek teljesen
felbolydul az élete, mikor egy
szeretõ által írt levelet talál a
nappalijában, feltételezhetõen
a feleségének címezve…
Jegy ár: 3.300 Ft
További információ és jegyvásárlás:
Dunaföldvári Mûvelõdési
Központ és Könyvtár, 7020
Dunaföldvár, Ilona u. 9.
75/541-000, 541-001
muvhaz@dunafoldvar.hu
www.dunafoldvar-muvhaz.hu (online jegyrendelés)

2015. JANUÁR 29. CSÜTÖRTÖK,
19.00
BARBARA
erdélyi rock musical Ivancsics Ilona és Színtársai elõadásában
Fõszereplõk: Patai Anna,
Bardóczy Attila, Szolnoki Tibor (Jászai-díjas), Faragó András
Rendezõ: Somogyi Szilárd
Egy fiatal, erdélyi lány története 1989-tõl, aki az életét övezõ káosz, és magánya ellenére
csupán boldog szeretne lenni.
Mindez egy adag Kárpát-medencei realizmus, valóság szülte karcos humor és fordulatokkal átszõtt sztori keretében történik.
Jegy ár: 3.300 Ft
2015. FEBRUÁR 26. CSÜTÖR19.00
MA ESTE SZABAD A
KECÓ
bulvár burleszk két részben
Bánfalvi Stúdió elõadásában
Fõszerepelõk: Hujber Ferenc, Kiss Ramóna, Farkasházi
Réka, Száraz Dénes, Gesztesi
TÖK,
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Berze-Nagy
Ilona Városi
Könyvtár

A Népmese Rajzpályázat
alkotásai november végéig
láthatóak.
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
Kölcsönzési idõ:
Hétfõ: 13-18
Kedd: 13-18
Szerda: 8-12; 13-18
Csütörtök: 8-12; 13-18
Péntek: nincs
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://dunafoldvarkonyvtar.hu
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A Mûvelõdési
Központ
novemberi
programjai
A programok a Városi Mûvelõdési Központban vannak, az ettõl eltérõ helyszíneket külön jelezzük.
NOVEMBER 25. KEDD, 18:00
NÉPSZERÛ TUDOMÁNY
Eszterháza és az Eszterházyak
Elõadó: Dr. Bardi Terézia
a Fertõdi Eszterháza Központ Tudományos igazgatója
NOVEMBER 27. CSÜTÖRTÖK,
19:00
TÉLI SZÍNHÁZBÉRLET
Molnár Ferenc: A testõr
vígjáték a Zenthe Ferenc
színház elõadásában
Jegy ár: 2.500 Ft
NOVEMBER 30. VASÁRNAP
FÖLDVÁRI ADVENT
a Béke téren
15.00 Vásárnyitás, játszóház, tea, forralt bor, zsíros
kenyér
17:00 az általános iskolások
adventi mûsora
Gyertyagyújtás - áldást
mond Simon István református lelkész
DECEMBER 9. KEDD, 18:00
NÉPSZERÛ TUDOMÁNY
Csúcsformában téthelyzetben
Elõadó: Dr. Lénárt Ágota,
sportpszichológus
a Testnevelési Egyetem
Pszichológiai Tanszékének
tanszékvezetõje

n

Rendõrségi
hírek
A hétvégi ünnepeken a temetõkben jelen volt a rendõrség. Segítették a gépkocsik
parkolását, felügyeltek a temetõk rendjére. Semmiféle problémás esemény nem történt.
Egy érdekesség: elfogtak egy
körözött személyt.
A Hunyadi parkban tömegesen pusztulnak el a galambok.
Az ügyben eljárást indított a
rendõrség. Nyomozási szakértõt rendeltek ki, hogy kiderüljön, mi okozza a madarak
pusztulását.
Több esetben feljelentés érkezett a rendõrségre internetes
vásárlással kapcsolatban. So-

rozatos csalás miatt indított eljárást a rendõrség. Felhívják a
vásárolni szándékozók figyelmét, hogy legyenek óvatosak,
ismeretlen portálokról ne vásároljanak sokszor több tízezer
forint értékû árut, ellenõrizzék
az eladót!
Az utóbbi idõben két esetben kellett eljárást indítani kiskorú veszélyeztetése miatt a
rendõrségnek. Az elhanyagolt
családi körülmények, a nem
megfelelõ higiéniai állapotok
gátolták a kiskorúak fizikai és
mentális fejlõdését. Az egyik
családból ki lettek emelve, állami gondozásba kerültek a
gyerekek. Aki ilyen állapotban
élõ gyerekekrõl tud, felelõssége, hogy jelentse a rendõrségen, vagy a családsegítõ irodánál!

Az utóbbi idõben több eljárás indult engedély nélküli halászatért, horgászásért. Ha sikerrel jár az orvhalászat, a mezõõr, a halõr lopás vádjával jelenti fel az elkövetõt, melynek
súlyos következményei lehetnek.
Az õszi betakarítás lassan
befejezõdik, de megjelentek a
fatolvajok. Kérjük a határban
járó gazdákat, figyeljenek a
saját és mások értékeire is!
Sajnos több büntetõ eljárás
van folyamatban garázdaság,
testi sértés miatt; ezek a cselekmények az iskolához köthetõk. A szülõk felelõssége
nagy, kérjük, az érintett családokat, beszéljenek gyermekeikkel! Ha folytatódnak az
erõszakos
cselekmények,
könnyen komoly sérülés le-

het a verekedések vége, ami
komoly következményekkel
jár.
Közeledik a nyirkos, ködös,
télies idõ. Felhívjuk a gépkocsi tulajdonosok figyelmét arra, hogy saját és mások biztonsága érdekében szereltessék
fel a téli gumikat, és az idõjárás és az útviszonyok figyelembevételével vezessenek.
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