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Horváth Zsolt polgármester
tárgyalt a katolikus temetõ
üzemeltetésérõl a tulajdonos
katolikus egyházközség és az
üzemeltetõ Mûdekor 2004
Kft. képviselõivel. 

nBALOGH EMESE

A temetõt üzemeltetõ Mûde-
kor 2004 Kft. szolgáltatásait
kifogásoló lakossági bejelenté-
sek miatt hívta megbeszélésre
Horváth Zsolt polgármester a
katolikus egyház, illetve a kft.
képviselõit.

Mint ismeretes, a temetõtu-
lajdonos katolikus egyházköz-

ség 2004-ben 1+15 éves szer-
zõdésben arra szerzõdött a
Mûdekor 2004 Kft. vezetõjé-
vel, hogy a kft. munkatársai ki-
dolgozzák a temetõ belsõ rend-
jét, szabályozzák a temetések
rendjét, és ellátják a 11 hektá-
ros terület üzemeltetését, kar-
bantartását, fejlesztését. A vál-
lalkozó mindezek mellett köte-
lezte magát a temetõi objektu-
mok - utak, épületek - üzemel-
tetésére és temetkezések lebo-
nyolítására is.  

Dunaföldváron a konfliktu-
sok leggyakrabban abból
adódnak, hogy a gyászolók

külsõ temetkezési cégekkel
szeretnék elvégeztetni a kato-
likus temetõben a temetési
szertartást, ami azonban nem
mentesíti a hozzátartozókat az
üzemeltetési költségek megfi-
zetése alól.

Jelentõs változásra nem lehet
számítani. A katolikus egyház-
község kezét 2020-ig köti a
Mûdekor 2004 Kft-vel kötött
szerzõdés, melynek felmondá-
sa súlyos jogkövetkezmények-
kel járna. A polgármesterrel
folytatott tárgyaláson az egy-
házközség azt vállalta, hogy fe-
lülvizsgálja a temetõt üzemel-
tetõ kft. szolgáltatásainak szín-
vonalát, illetve az ár - érték
arányokat. 

Városunk vezetõje vizsgálta
a Mûdekor 2004 Kft. szolgálta-

tásait is. Horváth Zsolt tájékoz-
tatása szerint az önkormány-
zatnak az ár- érték arányt nem
áll jogában vizsgálni, ezt a
Nemzeti Fogyasztóvédelmi
Hatóság, illetve a Gazdasági
Versenyhivatal tette meg, s az
árképzés módját megfelelõnek
találta.  

Az önkormányzat a temet-
kezési törvény és a kft. által
biztosított szolgáltatások
összhangját vizsgálhatta
meg. Ennek során megállapí-
tották, hogy a mûködtetõ
szolgáltatásai megfelelnek a
törvényben leírtaknak; a vál-
lalkozó törvényesen mûköd-
teti, üzemelteti a katolikus te-
metõt és a törvény szerint jár
el a temetkezésekkel kapcso-
latban. n

A katolikus temetõ
üzemeltetésérõl tárgyaltak

Dunaföldváron tartotta no-
vember végén a megyei pol-
gárõr szövetség elnöksége a
kibõvített ülését, melynek
díszvendége dr. Túrós And-
rás, az országos szövetség el-
nöke volt. Széles János me-
gyei elnök beszéde egyfajta
évértékelésnek is megfelelt.
Szerinte sikeres évet zárt a
megye és az egyes szervezetek
a hatékonyság és a gazdálko-
dás tekintetében is.

nSZABADOS SÁMUEL

A 90 ezer órás szolgálati telje-
sítmény már önmagában jelen-
tõs eredmény.  Emellett tíz új
autót is átadtak az év során, s a
33 millió forintból - melybõl
Tolna megye polgárõr szövetsé-
ge gazdálkodott -, sikerült min-
den szervezetet arányosan támo-
gatni. A megyei állományt egy-
forma mellényekkel és sapkák-
kal látták el, ami országosan is
egyedi teljesítmény. 

Külön gondot fordított az
elnökség a kistelepülések tá-

mogatására, különösen ott,
ahol nincs rendõri jelenlét.
Példás volt az együttmûködés
az egyes szervezetek között a
megyehatárokat átlépõ bûnö-
zõkkel szemben, és sikeres
volt az együttmûködés a társ-
szervezetekkel, például a
rendõrséggel, mezõõrséggel.
Ennek jó példája a Dunaföld-
vár- Bölcske- Madocsa pro-
jekt, melynek keretei között
közös járõrözést, lakossági
meghallgatást végeztek. Az
akció remélhetõleg a jövõben
is folytatódni fog más kistér-
ségekre is kiterjedve. 

Az évi munka talán legmar-
kánsabb értékelõ mutatója az a
tény, hogy a megyében a bûnö-
zés aránya nem nõtt.  Dr. Tú-
rós András, az országos szö-
vetség elnöke rövid beszédé-
ben megköszönte a meghívást,
melynek örömmel tett eleget,
hiszen egy olyan megyei el-
nökségi ülésen vehetett részt,
ahol az eredmények és a sike-
rek értékelése, felsorolása a

meghatározó. A Tolna megyei
mutatók évek óta pozitívak az
országos átlaghoz képest -
mondta dr. Túrós András. Ala-
csony a bûnesetek száma, ami
köszönhetõ a polgárõrség, a
rendõrség és a lakosság együtt-
mûködésének. Az országos
szövetség elnöke örömét fejez-
te ki amiatt, hogy a szakmai
együttmûködésen túl a megyei
elnökségen belül közvetlen,
szinte baráti viszony alakult ki
az évek során, amit elsõsorban
a segítõ szándék s a kölcsönös-
ség jellemez. Mint mondta, az
eredményes munkához ez a
légkör jelentõsen hozzájárult.
Említést tett arról is, hogy a

polgárõrség kötelékében bizo-
nyos szerkezeti átalakulás
megy végbe, ami Tolna me-
gyét is érinteti. Az állomány
jelentõsen kicserélõdik ezek-
ben az években. Az alapítók
lassan kiöregednek, vagy más
problémák miatt lépnek ki a
szervezetbõl. Tagrevízió is
zajlik, kissé szigorodnak az al-
kalmassági feltételek. Az sem
titok, hogy néhány szervezet
megszûnt, mert nem tudtak
eleget tenni a magasabb szintû
követelményeknek. A szerke-
zeti átalakulás  a szakmai szín-
vonalat és hatékonyságot fogja
növelni -mondta az országos
szövetség elnöke. n

Évet értékelt a megyei
polgárõrség elnökségi ülése



Üléstermi
tudósítások
Dunaföldvár Város Képvise-
lõ-testülete november 25-én
tartotta soros ülését, melynek
napirendjén 17 nyilvános
ülésen tárgyalandó téma sze-
repelt.

nBAKSAY ERIKA

Az elsõ napirendben a képvi-
selõk jelentést fogadtak el a lejárt
határidejû határozatok végrehaj-
tásáról, majd beszámolót fogad-
tak el a Kalocsai Hivatásos Tûz-
oltóság 2013. évi munkájáról.

Ezután a testület javaslatot
tett a Gyermekjóléti Szolgálta-
tás és szociális alapellátási fel-
adatok 2015. január 1-jétõl tör-
ténõ mûködtetésére. A határo-

zat szerint az intézmény neve
Dunaföldvári Alapszolgáltatá-
si Központ lesz. Megbízott ve-
zetõje 2015. március 31-ig
Jung Katalin, dolgozóinak lét-
száma 8.5 lesz, költségvetését
a testület a város 2015. évi
költségvetésével határozza
meg, az intézmény gazdálko-
dási feladatait az önkormány-
zat látja el. A döntéssel egy
idõben a testület döntött a
Dunaföldvár és Környéke
Gyermekjóléti Társulás bõví-
tésérõl is, mely 2015. január 1-
jétõl Dunaföldvár és Környéke
Gyermekjóléti Szolgálat és
Alapszolgáltatási Társulás
lesz, 10.5 fõ dolgozói létszám-
mal. Az átalakuláshoz szüksé-
ges engedélyek, iratok és véle-
ményezések beszerzése az in-
tézményvezetõk feladata.

A következõ napirendekben a
képviselõ-testület elfogadta a
Dunaföldvári-Bölcskei-Mado-
csai Mikrotérségi Óvoda és Böl-
csõde 2014/15. évi, valamint a
Dunaföldvári Mûvelõdési Köz-
pont és Könyvtár 2015. évi
munkatervét, majd felülvizsgál-
ta és elfogadta a Dunaföldvári
Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzattal kötött együttmûkö-
dési megállapodását. 

A testület pályázatot írt ki a
közköltségen történõ temeté-
sek szolgáltatására, majd javas-
latot tett a képviselõi tisztelet-
díjak civil szervezetek számára
történõ felajánlása miatti költ-
ségvetési elõirányzat módosí-
tására. Ismét megszavazta a
testület az 1 év alatti gyerme-
kek agyhártyagyulladás elleni
védõoltásának, illetve a 15 hó-

napos gyermekek bárányhimlõ
elleni védõoltásának támogatá-
sát. 

A képviselõk a tartalékke-
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Czere Ambrus Mariann
pszichológus, a dunaújváro-
si drogambulancia vezetõje
tartott elõadást november
13-án a mûvelõdési házban.
A résztvevõk a drogproblé-
mákkal gyakran szembesülõ
védõnõk, pedagógusok, szo-
ciális munkások, karitatív
szervezetek aktivistái vol-
tak. 

nSZABADOS SÁMUEL

Az elõadó a program igazi
értékének az információcserét
tartotta; az együtt töltött két óra
nagy része a kötetlen beszélge-
tés jegyében telt. Fontosak az
ilyen alkalmak a vezetõ szerint,
hiszen a problémákkal foglal-
kozó szakemberek, fõleg a szo-
ciális munkások, egészségügyi
dolgozók munkájukban terhel-
tek, sokszor kiégettnek érzik
magukat. Erkölcsi és anyagi
megbecsültségük társadalmi
szinten nem megfelelõ, pedig
munkájukra, szakértelmükre

egyre nagyobb szükség van.
Az ilyen alkalmak a szakmai
tapasztalatszerzés mellett leg-
alább munkájuk értelmének és
fontosságának megerõsítését
jelentik. 

A drogfogyasztási szokások
napról napra, viharos gyorsa-
sággal változnak. Új szerek, új
hatások bukkannak fel hetek,
hónapok alatt. A szociális ellá-
tórendszer bizony néhány lé-
péssel le van maradva a meg-
elõzés vagy a gyógyítás terén. 

Korábban a drogok ára miatt
fõleg a rendszeres jövedelem-
mel rendelkezõk, például a kö-
zéposztály tagjai közt terjedt a
fogyasztás. Napjainkban már
kis összegekért is lehet drogok-
hoz jutni, némelyik kevesebbe
kerül, mint az alkohol vagy a
cigaretta. 

A szakemberek által már is-
mert klasszikus drogok mellett
terjednek az ismeretlen eredetû
és hatású szerek, melyek ez ál-
tal még veszélyesebbek. Gyor-

san hatnak és kiszámíthatatla-
nok. Térségünk - az elõadó
szerint - közepesen fertõzött az
országos átlaghoz viszonyítva.
A dunaújvárosi drogambulan-
cián kezelnek földvári fiatalo-
kat is, élnek városunkban nyil-
vántartott drogfogyasztók. 

Az ambuláns beavatkozás
már a függõség felszámolására
irányul, éppen ezért nagyon
fontos a megelõzés, a felvilá-
gosítás is, melyben nagy szerep
hárul a szülõkre, pedagógusok-
ra, egészségügyi és szociális
dolgozókra. 

A tizenévesek körében ma-
gas, 40-50% a különféle drogo-
kat kipróbálók aránya. A kipró-
bálás önmagában még nem je-
lent függõséget, esetleg tragé-
diát, fontos viszont, hogy a
rendszeres fogyasztásig ne jus-
sanak el az érintettek. 

A hazai szociális ellátórend-
szer bizony technikai felsze-
reltség és szakmai színvonal te-
rén az uniós átlagtól le van ma-
radva, fejlesztésére minden-
képpen nagyobb anyagi és
szellemi energiákat kellene
mozgósítani. n

Városunkban is
jelen van a drog

Dunaföldvár
Város

Önkormányzata

Dr. Süveges
Árpádné

Kiss Lajos Csaba

Ráthgéber
Lászlóné

TÁMOGATÓINK
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Polgári vé-

delmi oktatás
November 25-én polgári
védelmi képzést tartott te-
lepülésünkön a katasztró-
favédelem területi felelõse.

nSZIEGL ERIKA

Az oktatás szervezõje

Csányi Imre volt, aki a pol-

gári védelem helyi megbí-

zottja; a polgári védelem

mindenkori parancsnoka a

regnáló települési polgár-

mester. 

„180 fõt osztottunk be a

helyi katasztrófavédelmi fel-

adatokra - mondta Csányi

Imre -,  akik nagyrészt a pol-

gármesteri hivatal dolgozói.

A szám soknak tûnik, de egy

katasztrófa esetén a civil la-

kosság segítsége is fontos. A

polgári védelem kifejezés

jelzi, hogy szükség esetén az

erre szakosodott szervezetek

mellett óriási feladat hárul a

lakosokra, akiknek tevéke-

nyen kell részt venniük a ka-

tasztrófák elhárításában.

Dunaföldvár besorolása ka-

tasztrófavédelmi szempont-

ból a veszélyes kategóriába

tartozik, ennek oka a Duna, a

löszpart, az atomerõmû kö-

zelsége, a fõutak találkozása.

Mindezek ellenére elmond-

ható, hogy komoly, teljes lét-

számot mozgósító esemény-

re évtizedek óta nem került

sor. A legutóbbi dunai árvíz

kapcsán jólesõ érzés volt,

hogy a civil lakosság segítõ-

készsége és tevékenysége in-

dokolatlanná tette a helyi

polgári védelmi csapat moz-

gósítását. Dunaföldvár jól

vizsgázott.“ n

Hangulatában és a bevétel te-
rén is igen sikeresnek nevezte
Jákli Viktor szervezõ az idei
Szent Erzsébet jótékonysági
bált, melyet a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat helyi szer-
vezete rendezett. 

nSZABADOS SÁMUEL

Nagy volt az érdeklõdés, so-
kan vettek belépõt már napok-
kal a bál elõtt. A meghívottak
többsége részt vett a rendezvé-
nyen. Érkeztek vendégek Né-
metországból; a Fuldában élõ
Gyura Péter egy utánfutónyi
adománnyal érkezett
Dunaföldvárra. De jöttek ven-
dégek a budapesti központból
és Pécsrõl, a regionális szék-
helyrõl is. Jelen voltak a város
hasonló profilú civil szerveze-
teinek képviselõi és a városve-
zetõk. 

A rendezvény a korábbi évek
hagyományait követve mûsor-
ral kezdõdött. Felléptek a Ma-
gyar László Gimnázium nép-
dalénekesei, az Ördögszekér
Táncegyesület, a mazsorettes
lányok. Idén is nagy sikert ara-
tott a pécsi Vivát Bacchus nevû
énekegyüttes, amely térítés
nélkül vállalta a szereplést.
Tagjai már többször részt vet-
tek a helyi jótékonysági bálon,
mindig nagy sikert aratva. Mint
mondták, több szállal kötõdnek
a szolgálathoz és Dunaföld-
várhoz is. 

A mûsort követõen a vacso-
rán - szintén a korábbi hagyo-

mányokhoz híven - friss disz-
nótorost tálaltak fel. A tánchoz
a talpalávalót a palotabozsoki
Schützkapelle zenekar szolgál-
tatta. A német népzenei hagyo-
mányokat ápoló együttes a kü-
lönbözõ zenei stílusokban ka-
landozva remek hangulatot te-
remtett az est során.

Jákli Viktor örömmel tájé-
koztatta lapunkat, hogy sok
pénz gyûlt össze a karácsonyi
adományozáshoz. A bál bevé-
tele kb. 1,4 millió
forint lett, amely-
bõl a költségeket
lefaragva közel
egymillió forint
marad az adomá-
nyozásra. A helyi
szervezet vezetõ-
jének elmondása
szerint a bevétel
több forrásból állt

össze: körülbelül 3-400 ezer
forint a tombolából, 200 ezer
Ft a felajánlott mûalkotások ár-
verezésébõl, a többi a belépõ
jegyekbõl, felajánlásokból.
Örömteli újdonságnak számí-
tott idén, hogy többen ajánlot-
tak fel százezer forint fölötti
pénzösszeget. Látható tehát,
hogy valóban példaértékû volt
a helyi lakosok adakozó kedve.
A befolyt összegbõl vásárolt
adományokat Dunaföldváron
osztják majd ki a szervezet ak-
tivistái a karácsony környéki
napokban, a szeretetszolgálat
szokásos ajándékosztási ren-
dezvényén. n

Rekord bevétel a
jótékonysági bálon

ret terhére megszavaztak a
Dunaföldvári Mûvelõdési Köz-
pont és Könyvtár részére 3.870
ezer Ft költségvetési elõirány-
zat-növelést, majd eladásra je-
lölték ki a dunaföldvári 3544
hrsz-ú, 1155 m2 területû ingat-
lant 1 millió Ft+ÁFA kikiáltási
áron. 

Második fordulóban tár-
gyalta a testület helyi adóren-
deletét. A kialakult konszen-
zus szerint a 2015. évtõl egye-
dül a kommunális adó mérté-
ke változik, évi 11 ezer Ft-ra,
ezzel egy idõben a testület
pontosan meghatározta az
adókedvezményben részesü-

lõk körét és a kedvezmények
mértékét.

Az utolsó napirendekben a tes-
tület ingatlanvásárlási kérelmet bí-
rált el, illetve vis maior támogatá-
sok benyújtásáról döntött négy te-
rületen történt üreg leszakadások
helyreállítása érdekében, összesen
kb. 12.6 millió Ft értékben. n

Ü



December 3-án, korábban a
szokásosnál, egynapos vér-
adást szervezett a helyi Vö-
röskereszt. 

nSZIEGL ERIKA

A véradáson 76-an jelentek
meg, ami a várakozásnak meg-
felelõ szám, mégis kevesebb,
mint az elõzõ évtõl bevezetett
kétnapos gyakorlat eredménye.
Éppen ezért, bõ egy hónap
múlva, január 14-én ismét lehet
vért adni a mûvelõdési köz-

pontban. Ezt azok tehetik meg,
akik szeptemberben adtak utol-
jára vért.

Áprilistól ismét visszaáll a
kétnapos rend, hogy a véradók
elfoglaltságukhoz mérten tud-
janak idõt szakítani az egyik
legfontosabb segítségnyújtásra.
Kuti Valéria, a helyi szervezet
vezetõje beszámolt arról is,
hogy a novemberi adomány-
gyûjtési akciójuk nagyon elma-
radt a várakozástól. Érezhetõ,
hogy a lakosság egyre nagyobb

rétege küzd a mindennapi meg-
élhetés nehézségeivel, ennek
ellenére sok olyan kispénzû
ember adakozik, aki maga is
segítségre szorulna. Bár ez a
korábbi években is így volt, a
különbség most még szembe-
tûnõbb. 

Szavai sajnos egyre több ka-
ritatív szervezet, világi- és egy-
házi intézmény, a szociális
szféra képviselõinek vélemé-
nyével egyeznek, miszerint a
társadalmi szolidaritás mértéke
egyre csökken Magyarorszá-
gon. Ezért is fontos, hogy a fi-
atalabb generációból minél
többen ismerjék meg a karitatív
szervezetek munkáját, és kap-
csolódjanak be tevékenységük-
be. Fontos, hogy felnõjön egy
olyan generáció, amelynek ele-
mi igénye a rászorulók segíté-

se, melynek tagjai tudják, hogy
a politikusok vagy feleségeik
évi egy-két akciózása nem a
karitativitásról szól. n
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Tervezés
Családi házak (szoc.pol.is!), üzle-
tek, irodák, ipari épületek, mellék-
épületek.

Értékbecslés 
Hitelkérelemhez, ingatlan adás–vé-
telhez.

Ingatlanforgalmazás 
Építész tanácsadással, teljes körû
ügyintézéssel, ügyvéd közremûkö-
désével, ingyenes nyilvántartással.

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

Takács Zoltán, a Fidesz helyi
szervezetének elnöke Tolna
és Fejér megyei Fidesz veze-
tõkkel, tagokkal egy hetet
töltött Brüsszelben. 

nBALOGH EMESE

A belga fõvárosban, az Euró-
pai Unió és a NATO székhe-
lyén töltött napok során a dele-
gáció tagjai ellátogattak az Eu-
rópai Parlamentbe, részt vettek
egy plenáris ülésen, valamint
találkoztak Kósa Ádámmal, a

Fidesz európai parlamenti kép-
viselõjével, a Siketek és Na-
gyothallók Országos Szövetsé-
gének elnökével.

Takács Zoltán arról is tájé-
koztatta lapunkat, hogy külsõ
bizottsági tagként tovább foly-
tathatja munkáját a Tolna Me-
gyei Önkormányzat Közgyû-
lésében. Mint mondta, a jogi és
ügyrendi bizottság tagjaként
Dunaföldvár fejlõdését a me-
gyei fórumon is segíteni tudja.
n

Brüsszelben járt
Takács Zoltán

Az év utolsó véradása

Molnár Sándorné Edit
Budapest
Rehabilitációs Intézet
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Az ország legnagyobb emelõ-
kapacitású daruja dolgozott
a Pannonia Bioethanol ZRt.
dunaföldvári üzemében.

nBALOGH EMESE

A Dunagép ZRt. 500 tonnás
emelõkapacitású daruja egyedü-
li az országban. Óriási erejét
mutatja, hogy a gép 144 méter
magasságba is képes 10 tonnát
felemelni.

Erre a darura volt szükség ah-
hoz, hogy a Pannonia
Bioethanol ZRt. helyi üzemének
területén összeszerelt két 16 m

átmérõjû tartály 25-25 tonnás te-
tejét a helyére tegyék. 

A munkát irányító Troppert
Ferenc elmondta, hogy három-
hetes tervezési folyamat elõzte
meg a tartályok építésének befe-
jezõ mozzanatait. A kivitelezõ-
nek nagyon pontosan meg kel-
lett terveznie a fedelek helyre té-
telét, amit nehezített, hogy az
üzem területe beépített, így 37 m
távolságból kellett a tartályokra
emelni a tetõket. 

A helyszínre öt kamion szállí-
totta Dunaújvárosból az óriásda-
ru tartozékait, a munkálatok két

napot vettek igénybe. Ez idõ alatt
a gyár teljes kapacitással mûköd-
hetett, hiszen a Dunagép ZRt.
munkatársai 100 százalékos biz-
tonságot ígértek, amit maradék-
talanul be is tudtak tartani. n

Gigadaru a
bioethanol gyárban

Felhívás
nHORVÁTH ZSOLT

POLGÁRMESTER

2015. március 1-jén, a
Dunaföldvár várossá avatá-
sának évfordulójára rende-
zett ünnepség és gálamûsor
keretében adják át a helyi
rendelettel alapított „Du-
naföldvár Díszpolgára“ va-
lamint a „Dunaföldvár
Gyermekeiért“, „Duna-
földvár Sportjáért“ és
„Dunaföldvárért“ Emlék-
érem  kitüntetést. 

Kérem Dunaföldvár Város
lakosait, gazdálkodó és tár-
sadalmi szervezeteit, az
egyéb tömegszervezeteket,
hogy 2015. január 10-ig te-
gyenek javaslatot a majdani
díjazottakra. 

A javaslatokat - részletes
indoklással - a polgármesteri
hivatalba szíveskedjenek el-
juttatni.

Javaslataikkal, véleményük-
kel segítsék elõ a képviselõ-
testületnek azt a törekvését,
hogy a közmegbecsülésnek ör-
vendõ személyeket vagy cso-
portokat kitüntethesse, elisme-
résben részesíthesse. n

Dunaföldvár Város Önkor-
mányzata licitálás útján tör-
tén bérbevételre meghirdeti
az alábbi üzlethelyiségeket:
Dunaföldvár, Béke tér 1. szám

alatti 122 m2 üzlethelyiség
licitútján történõ bérbeadása
(volt Játékterem)

Dunaföldvár, Béke tér 1. szám
alatti 88 m2 üzlethelyiség li-
citútján történõ bérbeadása
(volt Gyógyszertár)

Dunaföldvár, 4141/1 hrsz. alat-
ti 4 db üzlethelyiség
(71,4m2, 55,8m2, 16,53m2,
82,7m2) licit útján történõ
bérbeadása (Autóbusz-pá-
lyaudvar)

Dunaföldvár, Rákóczi u. 2.
szám alatti 24 m2 üzlethelyi-
ség licit útján történõ bérbe-
adása (volt Fehérnem bolt)

Dunaföldvár, Rákóczi u. 2.
szám alatti 34,48 m2 üzlet-
helyiség licit útján történõ
bérbeadása (volt Tourin-
form Iroda)

Dunaföldvár, Rákóczi u. 2.
szám alatti 42 m2 üzlethelyi-
ség licit útján történõ bérbe-
adása (volt Illatszer bolt)

Dunaföldvár, Rákóczi u. 2. szám
alatti 33,6 m2 üzlethelyiség li-
cit útján történõ bérbeadása
(volt Látványpékség)

Dunaföldvár, Rákóczi u. 2.
szám alatti 42,6 m2 üzlethe-
lyiség licit útján történõ bér-
beadása (volt Divatáru bolt)

Kikiáltási ár: 13.220 Ft/m2

/év + ÁFA
Az ingatlanról további infor-

mációt a Dunaföldvári Polgár-
mesteri Hivatal Városfejleszté-
si és Mûszaki Irodája ad.
(Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.,
Tel.: 75/541-558)

Részletes pályázati kiírás
2014. november 13. és 2014.
december 12. között vásárol-
ható meg 11.000 Ft-ért a
Dunaföldvári Polgármesteri
Hivatal Pénztárában (H: 09-12
óráig SZ: 09-12; 13-15:30-ig
és P: 09-13 óráig).

Licitálás idpontja: 2014.
december 15. (hétfõ) 10 óra

Helye: Dunaföldvári Polgár-
mesteri Hivatala Dunaföldvár,
Kossuth L. u. 2. Városfejlesz-
tési és Mûszaki Iroda tárgyaló
terme. n

Üzlethelyiségek bérbeadása
licit útján

Pályázat
ingatlan
értékesítésére
Dunaföldvár Város Önkor-
mányzata licitálás útján
történõ eladásra meghirde-
ti az alábbi ingatlant:

Dunaföldvár, 3544 hrsz.-ú
1155 m2 területû beépítetlen
terület

Kikiáltási ár: 1.000.000 +
Áfa

Az ingatlanról további in-
formációt a Dunaföldvári
Polgármesteri Hivatal Vá-
rosfejlesztési és Mûszaki
Irodája ad. (Dunaföldvár,
Kossuth L. u. 2., Tel.:
75/541-558)

Részletes pályázati kiírás
2014. december 11. és 2015.
január 9. között vásárolható
meg 11.000 Ft-ért a Duna-
földvári Polgármesteri Hiva-
tal Pénztárában (H: 09-12
óráig SZ: 09-12; 13-15:30
óráig és P: 09-13 óráig).

Licitálás idõpontja:
2015. január 12. (hétfõ) 1400
óra

Helye: Dunaföldvári Pol-
gármesteri Hivatal

Dunaföldvár, Kossuth L.
u. 2.

Városfejlesztési és Mûsza-
ki Iroda tárgyalóterme. n
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A dunaföldvári Beszédes Jó-
zsef Általános Iskola két pe-
dagógusa is nyertese a „Köz-
nevelés az iskolában“ pro-
jektpályázatnak, amelyet a
„Mentoráló intézményi mû-
ködés kialakítása“ címmel a
Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ hirdetett meg
a nyáron. 

nLUKÁCSI PÁLNÉ

Kutiné Péter Ilona tanítónõ a
„Családi délutánok az iskolá-
ban“ címû pályázatában azt a
tevékenységet fogalmazta meg,
amelyet alsó tagozatos munká-
jához kapcsolódóan 2009 óta
végez. Osztálya kisdiákjai min-
den hónapban egy-egy délutáni
foglalkozást a szülõkkel, test-
vérekkel, nagyszülõkkel együtt
töltenek. A pályázat eredmé-
nyeként most lehetõséget ka-
pott, hogy ezt a módszertani
modellt bemutassa más intéz-
mények pedagógusainak is.

Kutiné Péter Ilona vélemé-
nye szerint nagyon fontos,
hogy a szülõkkel való együtt-
mûködés ne formális, hanem
élményszerû legyen. A kézmû-
ves tevékenységek, kirándulá-
sok, vetítések szervezésével
szorosabbá válik a szülõ - gyer-
mek - pedagógus kapcsolata, s
a különbözõ szociokulturális
háttérrel rendelkezõ gyerme-
keknek is sikerélményt nyújt.
A tanulók egyéni képességei
fejlõdnek, a szülõkhöz, a fel-
nõttekhez való viszonyuk gaz-
dagodik. A szülõk fokozatosan
oldódnak, s bekapcsolódnak a
délutáni iskolai tevékenységbe.

Szerveztek már maci-napot,
tök-jó napot és fitnesz délutánt;
kirándultak többek között a
rácalmási tökfesztiválra, a du-
naújvárosi vasútmodell-kiállí-
tásra, vagy csak az egyik nagy-
szülõhöz csibesimogatásra.
Sokszor egy-egy ünnepkörhöz

kapcsolódó tevékenységeket
végeznek: mézeskalácsot vagy
fánkot sütnek, karácsonyfadí-
szeket, ajándéktárgyakat készí-
tenek az adventi vásárra. Köz-
ben megismerkednek különféle
kézmûves technikákkal - csu-
hézással, agyagozással, bõrö-
zéssel vagy a modern quil-
linggel.

Idõnként egy-egy szülõ mu-
tatja be hobbiját. Mint ahogy a
novemberi foglalkozáson,
amelyen a módszert tanuló
bölcskei, madocsai és bogyisz-
lói pedagógusok is részt vettek,
a harmadikos Dobrovics Alexa
édesanyja, Dobrovicsné Nagy
Rita és a nagymama, Nagy
Andorné mutatta be a papírsod-
rás technikáját. (A nagyapa az
anyagok precíz elõkészítésével
segítette a foglalkozást.)

A vendégeken és a húsz kis-
diákon kívül tizenegy szülõ
(köztük egy apuka, két nagy-
mama) és hat testvér tanulta
meg, hogyan lehet újságpapír-
ból és bármiféle dobozból vagy
kartonból mutatós ceruzatartót,
képkeretet, de akár bababútort,
vagy kosárkát is készíteni.
Szemmel láthatóan mindenki
élvezte a foglalkozást. 

Kutiné Péter Ilona nagyon
elégedett a külvégi iskolához
kötõdõ szülõkkel, mert segítõ-
készek, lelkesek. Arra a kérdés-
re, hogy honnan merítette ennek
a programnak az ötletét, a peda-
gógus meglepõ választ ad:

– Öt évvel ezelõtti osztá-
lyomban egy roma kisfiú olyan
kitartóan és kedvesen hívta az
osztályt pónijának megtekinté-
sére, hogy végül igent mond-
tam. A kisfiú és szülei nagyon
készültek a gyerekek fogadásá-
ra, s büszkén mutatták a pónit.
Remekül éreztük magunkat.
Ennek a kisfiúnak köszönhe-
tem, hogy ez az élmény láncre-
akciót indított el bennem.

S most a pedagógus ezt adja
tovább a régióból jelentkezõ
kollégáinak, hogy a láncreak-
ció folytatódjon.

A „Mértékváltás kézszoro-
bánnal“ elnevezésû program-
mal Vácz Istvánné tanítónõ pá-
lyázott és nyert. Ez a módszer a
mértékváltás logikájának és
technikájának megértésében,
az átváltás folyamatában segíti
a kisdiákokat. 

– A kézszorobánnal több
mint húsz éve ismerkedtem
meg - meséli a pedagógus. - A
pályakezdést követõen ugyan-
is a mértékváltást éreztem a
legnehezebb tananyagnak, so-
kat küszködtem azzal, hogyan
értessem meg a gyerekekkel.
A Tolnai Gyuláné által kifej-
lesztett kézszorobán megis-
merése után a módszert elõ-
ször saját három gyermeke-
men próbáltam ki, aztán be-
építettem a munkámba, s
rendkívül eredményesnek ta-
láltam. 

A vendégpedagógusok egy
szakköri foglalkozás keretében
kezdtek ismerkedni a kéz-
szorobán módszerrel. A máso-
dikos gyermekek az élvezetes
kéztorna és ujjgyakorlatok után
sokféle feladattal bizonyítot-
ták, hogy a kezüket használva
sajátos eszközként miként tud-
ják átváltani a kilométert akár
milliméterre is. A módszer lé-
nyege, hogy bevésõdjenek
olyan képi és verbális elemek,

amelyek az átváltáskor maga-
biztos fogódzót adnak. S mint
megtudtuk, nemcsak a hossz-
mértékben, hanem az ûrmér-
ték, a tömeg és az idõ mérésére
és átváltásaira is, sõt bonyolul-
tabb mértékváltásokra is hasz-
nálható ez a módszer. Az ered-
ményesség bizonyítéka, hogy
Vácz Istvánné elõzõ osztálya a
kompetenciamérés e területén
98%-os teljesítményt ért el. A
földvári pedagógus jól használ-
ható módszertani tanácsokat is
adott kollégáinak.

A 2014/15-ös tanévben a jú-
niusig havonta megvalósuló
sorozat októberben indult. 

A program koordinátora,
Bognárné Balogh Andrea in-
tézményvezetõ elmondta, hogy
az iskola a pályázat következ-
tében módszertani innovációs
központként mûködik, s a mo-
dell megismerése után az ér-
deklõdõ pedagógusok képesek
lesznek a program adaptációjá-
ra.

A pályázat nyereményeként
a földváriak ötszázezer forintot
költhetnek különféle eszközök-
re: sakk-készletre, társasjáték-
okra, sportszerekre, kreatív
hobbi-, kézmûves készletekre,
könyvekre. Így az élményen és
a közösségformáláson, a tudás
gyarapodásán, valamint a hír-
néven kívül kézzelfogható
hasznot is hoznak ezek a prog-
ramok a diákoknak és a peda-
gógusoknak egyaránt. n

Módszertani innovációs
központ lett az iskola
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GIMNÁZIUMI KÉPZÉS
7020 Dunaföldvár,
Templom u. 5.
Tel.: 75/ 541-269, 75/ 541-270

A gimnáziumban nappali ta-
gozaton 4 és 6 osztályos, esti
tagozaton 4 évfolyamos képzés
folyik. Intézményünket csalá-
dias légkör jellemzi. Az alacso-
nyabb tanulói létszám elõnyeit
a felzárkóztatásban, a tehetség-
gondozásban, illetve a tanulói
személyiség megismerésében
is hasznosítani tudjuk; min-
denkire odafigyelõ nevelõi-
oktatói munka jellemzi kö-
zépiskolánkat.  

A tantestület legfontosabb
feladatának azt tekinti, hogy a
tanulókat - képességeik kibon-
takoztatásával- felkészítse a si-
keres érettségi, felvételi vizs-
gára; a sikeres pályaválasztás-
ra. Ennek érdekében ösztönöz-
zük diákjainkat a középiskolai
versenyeken részvételre, me-
lyek költségeit az „Áldozzunk
Gyermekeink Tudásáért“ Ala-
pítvány támogatja.

A tanulmányok elmélyítése,
a tantárgyi versenyekre való
felkészülés érdekében diákja-
ink számára többletórákat
biztosítunk, továbbá érdeklõ-
dési körök szerint szakkörö-
ket, tehetséggondozó csopor-
tokat szervezünk. Tanulóinkat
felkészítjük az emelt és kö-
zépszintû érettségi vizsgákra,
az ECDL-, illetve nyelvvizs-
gákra.

Mûvészeti csoportjaink -
musical, színjátszó, örömzene,
rajz és film - városunk határain
kívül is gyakran fellépõi a kul-

turális rendezvényeknek. Az
iskola röplabda és kézilabda
csapata többször bejutott a di-
ákolimpia országos döntõjé-
be, élsportolóinkat (kajak-ke-
nu, sárkányhajó, mazsorett-
twirling) támogatjuk a ver-
senyzésben.

Mindennapjainkat tudomá-
nyos elõadások, hagyományos
iskolai rendezvények, kirándu-
lások, rendszeres túrák és ha-
vonkénti színházlátogatások
teszik színesebbé. 

Az intézményben mindenki
számára biztosítunk étkezési
lehetõséget.

Az iskola és diákközössége
széleskörû, meghatározó kap-
csolatokkal rendelkezik a vá-
ros közéletében; közösségünk
tagjai aktív szereplõi Duna-
földvár közéleti, civil, kulturá-
lis és sportéletének

Húsz éve a németországi
testvérváros, Weikersheim kö-
zépiskolájával szoros kapcso-
latot alakítottunk ki. Ennek ke-
retében évente tanárok, diákok
kölcsönös látogatására kerül
sor. A dunaföldvári és kör-
nyékbeli civil és sportszerve-
zetekkel együttmûködünk, s
több éve kapcsolatot ápolunk
az olaszországi Magenta gim-
náziumával is.

A KÉPZÉS RENDJE:
Iskolánkban általános tan-

tervû osztályok vannak, tan-
tárgyi rendszerünk és órater-
veink biztosítják a tanulóknak
az esetleges iskolaváltás lehe-
tõségét. Az intézményben há-
rom idegen nyelv (angol, né-

met, orosz) közül választhat-
nak diákjaink.

A 20015/ 2016-os tanévre
tervezett induló osztályok:
– 4 évfolyamos képzés - 1 osz-
tály tagozatkód: 01
– 6 évfolyamos képzés - 1 osz-
tály tagozatkód: 02
– esti tagozatú gimnáziumi
osztály

A négyosztályos képzési
formában (9-12. osztály) diák-
jaink csoportbontásban tanul-
ják az informatikát, a matema-
tikát és az idegen nyelveket; 9-
10. évfolyamon többletórát
biztosítunk idegen nyelvekbõl,
informatikából; 11-12.évfolya-
mon emelt óraszámban ké-
szítjük fel tanulóinkat az emelt-
és középszintû érettségi vizs-
gákra.

A hatosztályos képzési for-
mában (7-12. osztály) több idõ
jut az egyes szaktárgyakon be-
lüli elmélyülésre, a törzsanyag-
ból való kitekintésre. A diákok
csoportbontásban tanulják a
magyar nyelvet, informatikát, a
matematikát és az idegen nyel-
veket; 9-10. évfolyamon több-
letórát biztosítunk idegen
nyelvekbõl, informatikából;
11-12.évfolyamon emelt óra-
számban készítjük fel tanuló-
inkat az emelt- és középszintû
érettségi vizsgákra.

Mindkét képzési formában
az utolsó két évfolyamon több-
letórákkal is biztosítjuk az
emelt szintû érettségire való
felkészülést a következõ tan-
tárgyakból: magyar nyelv és
irodalom, történelem, matema-
tika, idegen nyelvek, fizika, ké-
mia, biológia, földrajz, infor-
matika.

Felvétel:
A négy évfolyamos képzés

esetében a felvételi kérelmek-
rõl az általános iskolai tanul-
mányi eredmények alapján
döntünk.  A felvételi pontszá-
mot 10 tantárgy (magyar nyelv,
magyar irodalom, matematika,
történelem, idegen nyelv, fizi-
ka, kémia, biológia, földrajz,
informatika) 7. év végi, 8. fél-

évi érdemjegyekbõl számoljuk
(max. 100 pont).

A hat évfolyamos képzés
esetében a felvételi kérelmek-
rõl szintén az általános iskolai
tanulmányi eredmények alap-
ján döntünk. A felvételi pont-
számot 6 tantárgy (magyar
nyelv, magyar irodalom, mate-
matika, történelem, idegen
nyelv, informatika) 5. év végi,
6. félévi érdemjegyekbõl szá-
moljuk (max. 60 pont)

Nyílt napot a 6. és 8. osztá-
lyosok számára 2014. novem-
ber 18-án, kedden 8 órától tar-
tunk, de elõzetes idõpont
egyeztetéssel más napokon is
szeretettel várjuk az iskolánk
iránt érdeklõdõket!

Az esti tagozatú felnõttkép-
zés iránt érdeklõdõk a gimnázi-
um elérhetõségein kaphatnak
tájékoztatást.

SZAKISKOLAI és SPECIÁ-
LIS SZAKISKOLAI KÉPZÉS
Dunaföldvár, Templom u. 9.
Tel.: 75/ 541-265, 541-266

A szakiskolában és a hozzá
kapcsolódó speciális szakisko-
lában a 3 éves szakképzés fo-
lyik a szakiskolai közismereti
és szakképzési kerettanterv
alapján. 

A 9. évfolyamban diákjaink
iskolai tanmûhelyben sajátítják
el a szakma alapjait, 10. osztály-
tól tanulószerzõdéssel vállalko-
zásokban tanulják a választott
szakmát. A tanulószerzõdés
megkötése után tanulmányi
eredménytõl függõen ösztöndíj-
ban részesülnek, hiányszakmák
esetén diákjaink állami ösztön-
díjat is kaphatnak.

A felvétel tanulmányi ered-
mény alapján történik, de
egészségügyi alkalmassági
követelményeknek is meg kell
felelniük a hozzánk jelentke-
zõknek.

Intézményünk jól felszerelt:
saját tankonyhával, tanebédlõ-
vel, tanmûhellyel, tankerttel,
pályaorientációs tantermekkel,
nyelvi- és informatikai szaktan-
teremmel rendelkezik.

Beiskolázási tájékoztató
Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola,
Alapfokú Mûvészeti Iskola, Gimnázium és Szakis-
kola 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
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Felzárkóztató tevékeny-
séggel is segítjük tanítványaink
eredményességét. Tehetséges
diákjaink eredményesen sze-
repelnek a szakiskolások köz-
ismereti tanulmányi versenyén,
végzõseink sikeresen szere-
pelnek a szakmai vizsgákon,
tanítványaink megállják he-
lyüket a munka világában.

Gyakorlati képzõhelyeink:
Váradi Metál Kft. Dunaföld-
vár, Váradi Metál Kft. Dunap-
ataj, Bau-Paks Kft., Tailor Ta-
noda 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 gazdaasz-
szony, falusi vendéglátó
– Panziós, falusi vendéglátó

A 2015-2016. tanévben ki-
lencedik osztályban az aláb-
bi szakmák indítását tervez-
zük:
– Épület- és szerkezetlakatos

21 kód
– Hegesztõ 22 kód
– Vendéglátó eladó 23 kód
– Nõi szabó 24 kód

A dél-dunántúli régióban hi-
ányszakma az épület- és szer-
kezetlakatos, a hegesztõ és a
nõi szabó szakma, így a ná-
lunk tanuló diákok már 9. osz-
tálytól ösztöndíjba részesül-

nek e 3 szakmában. Az ösz-
töndíj mértéke a tanulmányi
eredménytõl függõen 10.000-
30.000 Ft lehet. A szintvizsga
letétele után tanulószerzõdés-
sel 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 tan-
terv szerint, SNI-s és tanulás-
ban akadályozott diákok tanul-
nak és az elõkészítõ évben az
alábbi szakmákkal ismerked-
nek meg, kis létszámú csopor-
tokban:
– Falusi vendéglátó

– Parkgondozó
– Hegesztõ
– Épület- és szerkezetlakatos

10. osztálytól lehetõségük
van az alábbi szakmák elsajátí-
tására:
2 éves képzéssel
– Falusi vendéglátó
– Parkgondozó
– Hegesztõ (rész-szakképesí-
tés)
4 éves képzéssel
– Hegesztõ
– Épület és szerkezetlakatos

Nyílt napot a 8. osztályosok
számára 2014. november 18-
án, kedden 8 órától tartunk, de
elõzetes idõpont egyeztetéssel
más napokon is szeretettel vár-
juk az iskolánk iránt érdek-
lõdõket! n

nPATAKI DEZSÕ

PROJEKTVEZETÕ

2014. október 31-én lezárult
a TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-
0080 számú „Miért fekete a
földvári kötény?“ címet viselõ
pályázat. Két éven keresztül
négy különbözõ szakkörben
több mint 60 fiatal dolgozott és
alkotott a pályázat keretein be-
lül, a Dunaföldvári Mûvelõdési
Központban mûködõ foglalko-
zásokon. Ezek a foglalkozások
nem csak tanulást és munkát
jelentettek számukra, hiszen
mindkét év végén egyhetes tá-
borozáson vettek részt a 10-18
éves általános- és középisko-
lások.

A négyfajta foglalkozást úgy
választottuk ki, hogy a duna-
földvári hagyományok minél

szélesebb palettán megjelenje-
nek. Ezért döntöttünk a grafika,
a kézmûves és a színjátszó
szakkörök mellett. Negyedik-
ként pedig olyat választottunk,
ahol azokra a gyerekekre szá-
mítottunk, akik érdeklõdnek a
kommunikáció, a média és a
21. század kommunikációs
technológiája iránt.

A szakkörök két tanévben
ismétlõdtek, és voltak olya-
nok, akik mindkétszer részt
vettek a foglalkozásokon. A
tanév során a mûvelõdési köz-
pont volt a helyszín, illetve az
elektronikus sajtószakkör tag-
jai a Fortuna Rádió és a Duna-
földvár TV stúdiójában is
részt vettek gyakorlaton.
Mindemellett pedig a másik
három szakkör munkáját is
dokumentálták fotókkal.

Amikor a tanév véget ért,
mindkét nyáron egyhetes tábo-
rozást szerveztünk a gyerekek-
nek. Minden szakkörnek volt
egy bázisa: a grafikusok és a
kézmûvesek a Dunaföldvári
Várban, az ispánházban kaptak

helyet. A színjátszók a mûvelõ-
dési központ színpadán, a saj-
tósok pedig ugyanott egy tech-
nikai eszközökkel felszerelt te-
remben alakították ki a köz-
pontjukat. A napi háromszori
étkezéskor gyûlt össze minden
táborozó a Vár Étterem tera-
szán.

A feladat minden szakkör-
nek, mindkét évfolyamon az
volt, hogy a fekete kötény le-
gendáját a saját eszközeikkel
feldolgozzák és megjelenítsék.
Az elektronikus sajtó pedig
mindezt megmutatta képben,
szóban és online felületen.

Azt gondolom - a projektben
közremûködõkkel és a szakkö-
rök vezetõivel egyetértésben -,
hogy mind a foglalkozások faj-
tája, mind a feldolgozott téma-
kör fajtája remek választásnak

bizonyult. A résztvevõ fiatalok
megtalálhatták azt az akár mû-
vészeti, akár technikai terüle-
tet, ahol kibontakozhatott a te-
hetségük, kreativitásuk, és ha-
sonló érdeklõdésû gyerekekkel
tölthették el az idejüket. Olyan
produktumokat hoztak létre,
amire elsõsorban õk maguk, de
szüleik és tanáraik is nagyon
büszkék lehetnek. n

„Miért fekete a
földvári kötény?“
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November 14-én a Magyar
László Gimnázium diákjai,
tanárai és a meghívott vendé-
gek az iskola névadójára, a
nemzetközileg is ismert Afri-
ka- kutatóra emlékeztek az
iskolanap keretei között. 

nSZABADOS SÁMUEL

Az ünnephez kötõdõ progra-
mok már a hét közepén elkez-
dõdtek. A Magyar László föld-
rajzi és mûvelõdéstörténeti ve-
télkedõn a helyi általános isko-
la és a szomszédos települések
általános iskolásai mellett a
szakiskola diákjai is részt vet-
tek. 

Pénteken délelõtt 9 órakor
koszorúzásokkal indult az ün-
nepi program. A gimnázium
lépcsõházában a hetedik évfo-
lyam kis ünnepség keretei kö-
zött helyezte el koszorúját a
névadó kicsinyített szobránál.
Ez idõ alatt a diákönkormány-
zat tagjai a „piros iskola“ falán
levõ emléktáblát koszorúzták
meg, ugyanis a híres utazó e
helyen töltötte az iskolai éveit.

Ezt követõen a vár udvarán ál-
ló Magyar László szobornál
folytatódott a megemlékezés.
A tagintézmény vezetõje, Ba-
logh Emese a Magyar László
verseny kategória gyõzteseinek
gratulált, és teljesítményüket
könyvvel jutalmazta. 

Az általános iskolai kategó-
ria gyõztese a gimnázium 8. a
osztályának csapata lett ( Né-
meth Réka, Pálfi Anna, Tóth
Zsófia). A középiskolai kor-
osztály legjobbjának a 11. a
osztály csapata bizonyult (Far-
kas Beáta, Péja Zsanett, Varga
Fanni). A szakiskola gyõztese
a Gilicze Dávid, Merkel Sán-
dor, Raffael Dávid, Südi Dávid
alkotta négyes lett. 

Ezt követõen helyezték el
koszorúikat a mikrotérségi in-
tézmény iskolái, a mûvelõdési
ház, a városvezetés és az
öttömösi önkormányzat képvi-
selõi. Tíz órától, a korábbi
évek hagyományait követve, a
gimnázium tantermeiben meg-
kezdõdtek az emléknapi elõ-
adások, melyeken a diákok

mellett aktív és nyugdíjas pe-
dagógusok s a meghívott ven-
dégek is részt vettek. Az elõ-
adók egyetemi, fõiskolai okta-
tók, kutatók, mûvészek, utazók
voltak. A kínálat igen széles
volt. Dr. Majdán János, a pécsi
egyetem történésze az elsõ vi-
lágháború magyarországi vo-
natkozásait elemezte, dr. Hoff-
mann Gyula fejlõdésbiológus
az élõvilág „szörnyetegeit“
mutatta be. Dr. András Ferenc
filozófus a logika és a megis-
merés lehetõségeirõl beszélt,
dr. Reisinger János irodalom-
történész a költészet egysoro-
saival kötötte le a hallgatósá-
got. Dr. Mády Katalin elõadá-
sa a nyelvészetrõl szólt, míg

Bakos András grafikus a mû-
vészeti értékekrõl és azok ha-
misításáról beszélt. Széles volt
a földrajzi vonatkozású úti be-
számolók listája: dr. Gyuricza
László geográfus iráni, dr.
Szász Erzsébet izlandi útjáról
osztotta meg élményeit a hall-
gatókkal. Dr. Pirkhoffer Ervin
geográfus az univerzum és a
földrajz kapcsolatáról tartott
elõadást, Kósa Pál könyv- és
lapszerkesztõ pedig a nemrég
megjelent Kárpát-medencei tu-
rista atlaszt mutatta be. 

Az iskolanapot sportprogram
zárta. A tanár-diák kispályás
focimeccsen ezúttal a diákok
bizonyultak eredményesebb-
nek. n

Az iskola névadójára
emlékezett a gimnázium
közössége

Harmadik alkalommal ren-
dezték meg a Beszédes József
Általános Iskola aulájában
az adventi vásárt, melynek
célja, hogy a gyerekek a ma-
guk és a szülõk által készített
ajándékokat, süteményeket,
édességeket értékesítsék, s az
osztálypénztár bevételét nö-
veljék. 

nSZABADOS SÁMUEL

A pedagógusok szerint a há-
rom éve indult kezdeményezés
hasznosnak bizonyul. Növeli a
gyerekek kreativitását, közös-

ségi élményt teremt, s közelebb
hozza egymáshoz az iskolát,
szülõket a közös felkészülés
idõszakában. 

Az portékák készítése két
héttel a vásárt megelõzõen el-
kezdõdött. Délutánonként a
gyerekek, szülõk, pedagógusok
közösen találták ki és készítet-
ték el a polcra kerülõ árucikke-
ket. Örömteli, hogy ez évben -
köszönhetõen a gyerekek, szü-
lõk ötleteinek - szélesedett a
választék. 

A vásár napján a diákok ma-
guk árulták és reklámozták ter-

mékeiket, ezáltal betekintést
nyerhettek a kereskedõ, a mar-
keting és a reklám szakmába.

A vásár napján az iskolave-
zetés kiegészítõ programokkal
is kedveskedett a gyerekek-

Iskolai adventi vásár

Ü



A Hoffmann kávézóban fellé-
põ Auróra rock trió tagjai
nyilatkoztak így jó harminc
éve írt dalszövegeikrõl. 

nSZABADOS SÁMUEL

A hazai könnyûzenei életben
ritka jelenség, ha egy rock ze-
nekar megél három évtizedet
úgy, hogy folyamatosan van-
nak rajongói, van törzsközön-
ségük, sok meghívást kapnak.
Mindez annak ellenére sikerült
az 1983-ban Gyõrben alakult
Auróra együttesnek, hogy az
éppen aktuális rendszer hivata-
los kultúrpolitikájának sosem
voltak a kedvencei. 

Goreczki Szabolcs a kezde-
tekre emlékezve elmondta,
hogy punk-rock zenekarként

kezdték pályafutásukat, s a ha-
zai mûfaj egyik úttörõjének
számítottak. Mivel zeneileg
nem voltak igazán képzettek,
ezt a mûfajt választották, mivel
ez nem igényel kiemelkedõ
hangszertudást. Késõbb, mikor
sorra alakultak a hasonló zene-
karok, felvetõdött a kérdés a
folytatásról. A fennmaradás-
hoz, a sikerhez újdonságot kel-
lett nyújtaniuk. Szerencsére
megtalálták az új arculatukat;
kiváló szövegírójuk Pusztai
Szabolcs, akit napjainkban már
költõként is nyilván tartanak,
jelentette az új utat. Igényes és
mindig aktuális dalszövegei
megragadták, s ma is megra-
gadják az igazságot keresõ,
õszinte szóra vágyó fiatalságot.

A napi gondok, feszítõ problé-
mák kiéneklésére, kiordibálására,

a hazugságok leleplezésére min-
dig is vevõ volt ez a generáció.

11.
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Alphazoo Dunaföldvár
Rákóczi u. 2. (a városközpontban)

Telefon: 06 30 902 34 02

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

SZOMBATON: 800 – 1200

Békés karácsonyt, kellemes szilvesztert
és sikeres új évet kívánunk!

Karádi Ágnes és Karádi Péter

nek és a szülõknek. Volt
hüllõkiállítás, ásványvásár és a
könyvtárban az iskola volt ta-
nítványának, Éger Attilának a
festményeit lehetett megtekin-
teni.

Az atmoszféra igazán vásári
volt. A karácsonyi hangulatot
megidézõ zenei aláfestésbe
vegyült a kikiáltók és rikkan-
csok portékát kínáló hangos-
kodása. 

A bevételek emelkedtek a koráb-
bi évekhez viszonyítva. Az osztá-
lyok külön standokon árultak, s az
összegyûlt pénzt a késõbbiekben
kirándulásokra, ajándékokra és más
hasznos célokra fordítják. 

Az iskola diákjai aktív szere-
pet vállalnak a városi adventi
rendezvényeken is. Vasárna-
pont két alkalommal is mûsor-
ral szórakoztatják a gyertya-
gyújtás résztvevõit. n

A Berze- Nagy Ilona Városi
Könyvtárban õsszel nagy ér-
deklõdés mellett tartották
meg a Magyar Népmese He-
tét. Ehhez a programhoz
kapcsolódóan rajzpályázatot
is hirdettek kisiskolásoknak. 

nKISS ÉVA

A rajzpályázat témája egy
magyar népmese illusztrációja
volt. A beérkezett pályamûvek,
a  harmadikos-negyedikes diá-
kok munkái megtöltötték a
könyvtár kiállító terét. Nagyon
szép, gondosan készített, mû-
ves munkák várták a zsûrit. 

Az ünnepélyes díjátadást
2014. november 26-án 16 óra-
kor tartották meg. Bertalan Pé-
ter furulyajátéka után a zsûri
tagjai, Bakos András grafikus
és Kiss Éva keramikus értékel-
te a munkákat, majd kiosztot-
ták a díjakat. A helyezett alko-
tókat könyvvel illetve hangos
könyvvel jutalmazták. 

A harmadikos diákok közül
Dobrovics Alexa nyerte az elsõ
díjat, a második díjat Harmath
Emília, a harmadikat pedig
Böde Anna Flóra kapta.

A negyedik osztályosok kö-
zül Sörös Ramóna munkája lett

az  elsõ helyezett, Mosonyi Mi-
lán a másodiknak, Bucz Viktó-
ria a harmadiknak járó jutalmat
vehette át. 

A könyvtár két közönségdí-
jat is felajánlott, melyet a har-
madik osztályos Molnár István
és a negyedikes Sebestyén

Zsolt nyert el. A hivatalos rész
után büfé várta az alkotókat, ta-
náraikat, szüleiket.

A kiállítást december köze-
péig tekinthetik meg az érdek-
lõdõk a Berze-Nagy Ilona Vá-
rosi Könyvtár nyitvatartási ide-
je alatt. n

Rajzpályázat

„A 80-as években íródott
dalszövegeink ma is
aktuálisak“

Ü
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Tömegek énekelték dalaikat a
koncerteken, házibulikon. 

Kezdetben az együttes nevé-
vel is gond volt. Terroreast né-
ven alakultak meg, de a '80- as
években ilyen névvel nem ér-
vényesülhettek, ezért vették fel
a napjainkban is viselt nevüket.
A '80- as évek vége igen izgal-
mas kort jelentett az együttes

tagjai számára: a szólásszabad-
ság szélesedett, egyre több
mindent ki lehetett mondani,
ám ez még kevés volt a siker-
hez. A közönség továbbra is az
igényes, esetleg burkolt utalá-
sokat, célzásokat értékelte, e
téren szövegírójuk profinak bi-
zonyult. Ekkor kezdett a stílu-
sukban is a rock dominálni,

nagy példaképeik a KISS, a
Sex Pistols, a Ramones zenei
világát igyekeztek követni. 

Az Auróra rangos elismerés-
ben „felülrõl“ sosem részesült.
A trió számára az elismerést a
telt ház és szövegeik „vissza-
hallása“ jelentette, például fal-
feliratokon. A tagok úgy vélik,
dalszövegeik ma is aktuálisak,

hiszen a 20- 30 évvel ezelõtti
problémák ma is élõek, csak a
közönség cserélõdik folyama-
tosan. Mindezt megtapasztal-
ták földvári fellépésükön is. n

A bölcsõ
nSIMON ISTVÁN

Az ácsok között õ volt a leg-
népszerûbb.

Szerették a názáretiek.  Értette
az ácsmesterség minden csínját-
binját és nem ismert lehetetlent. 

Erõs vállánál, nagy kezénél
csak a szíve volt erõsebb és na-
gyobb. Leginkább  a jó szívéért
szerették, amelybe szinte az
egész falu belefért. József mes-
ter soha senkit  nem utasított el,
így aztán éjt nappallá téve dol-
gozhatott. Nem számított neki,
hogy szegény vagy gazdag volt
valaki, egyformán bánt minden-
kivel, csak a szegénytõl keveset
vagy semmit se kért. Ágyat, bú-
tort, ajtót, ablakot  és még sok
mást készített, attól függõen,
hogy kinek mire volt szüksége.

Egyik éjszaka álmában egy
angyal látogatta meg, hogy kö-
zölje vele, jegyese valóban ál-
dott állapotban van, de a Gyer-
mek az Istené, mert a Lélektõl
fogant. Egy szót sem értett az
egészbõl, de az angyalokat oly-
annyira tisztelte, hogy eszébe
sem jutott kételkedni a szavuk-
ban, meg a zsoltárban, miszerint
„akit az Úr szeret, annak álmá-
ban is ád eleget“. 

Másnap szokása szerint korán
megébredt, kezét, arcát a jéghi-
deg vízbe mártogatta, majd né-
hány szóval az Örökkévalót ál-
dotta. Miközben munkához lá-
tott, az álma felõl gondolkodott,
és arra jutott, hogy Ábrahámnak
se hazudott az a három angyal,
mert Sárának esztendõre való-
ban gyermeke született.  Lassan

megnyugodott, és elhatározta,
egy bölcsõvel lepi meg jegyesét,
hogy méltóképpen fogadhassák
a Gyermeket. Azonban hiába
minden, ha szándék, mert ahány-
szor nekilátott volna a bölcsõ-
nek, annyiszor zörgettek  mûhe-
lye ajtaján. Salommal köszöntöt-
ték, majd sorban elõadták kíván-
ságaikat. Volt, akinek egy na-
gyobb, kényelmesebb ágyra,
volt, akinek asztalra meg székre
és volt, akinek jó erõs gerendák-
ra volt szüksége. Mikor minden
kérésnek eleget tett, ismét neki-
állt volna a bölcsõnek, de megint
zörgettek a mûhely ajtaján.

- József mester, az Úr legyen
veled és velem, hogy segíthess
rajtam!   Szegény halász va-
gyok, abból élünk, amit a Ma-
gasságos segítségével a nagy
Tóból kifogok, de az öreg ha-
jóm, amibõl a hálómat kivetem,
teljesen tönkrement. Mi lesz a
sok éhes szájjal, ha nem tudok
vízre szállni és halászni?! Kér-
lek hát, segíts rajtam!

Az ács minden erejét össze-
szedte, hogy nemet tudjon mon-
dani a halásznak, de a nembõl,
valahogyan maga sem tudta ho-
gyan, mégiscsak igen lett. Min-
den igyekezetét és tudását latba
vetette, minden izmát megfeszí-
tette, hogy mielõbb elkészüljön
a hajó, no  meg a bölcsõ, mellyel
a Gyermeket akarta fogadni. El
is készült a bárka, de megint jöt-
tek, kopogtattak, és újabb meg-
bízásokat adtak. Kinek ilyen, ki-
nek olyan, kinek amolyan fából
készült alkotmányra volt éppen
szüksége. 

Telt, múlt az idõ, de nem ké-
szült el a bölcsõ, miközben Má-

ria, József jegyese egyre gyak-
rabban tette domborodó hasára a
két kezét, hogy megnyugtassa
izgõ-mozgó gyermekét. Az
ácsot nagyon bántotta, hogy a
bölcsõkészítést elszalasztotta,
ezért így fohászkodott: „Ó Min-
denható, tekints szolgádra, hogy
ne kelljen megszégyenülnie. Mit
szólnak majd az emberek, ha ki-
derül, hogy éppen az ács gyer-
mekének nincs bölcsõje, nincs
hová a fejét lehajtania?!“

Még imádkozott, amikor futó-
tûzként terjedt el a hír Názáret-
ben, hogy Augustus császár ren-
deletet adott ki, írják össze az
egész földet. Senki sem gondolt
már a bölcsõre, „felment József
is a galileai Názáretbõl Júdeába,
a Dávid városába, amelyet Bet-
lehemnek neveznek....., hogy
összeírják jegyesével, Máriával
együtt. És történt, hogy amíg ott
voltak, eljött szülésének ideje és
megszülte elsõszülött fiát. Bepó-
lyálta és a jászolba fektette.“
(Lukács ev.)

József pedig megnyugodott,
és könnyes szemmel hálát adott,
hogy az Úrtól nemcsak Gyerme-
ket, de vele együtt bölcsõt is ka-
pott. n

Mozimûsor
DECEMBER 12. PÉNTEK 19:00
MÁZLI, A CSODAKUTYA
Színes, szinkronizált angol filmvígjáték

Jegyár: 500 Ft
DECEMBER 19. PÉNTEK 19:00
CARMINA MEGOLDJA
Színes, feliratos spanyol vígjáték

Jegyár: 500 Ft

DECEMBER 20. SZOMBAT

MOZGÓ MOZI
10:00 A MADAGASZKÁR
PINGVINJEI - 3D (!)
Szinkronizált, animációs film gyerekeknek

Jegyárak: 1.300 Ft/gyerek és
nyugdíjas, 1.400 Ft/felnõtt
14:00 A HOBBIT: AZ ÖT SE-
REG CSATÁJA - 3D (!)
Szinkronizált, amerikai fantasy

Jegyárak: 1.300 Ft/gyerek és
nyugdíjas, 1.400 Ft/felnõtt
17:30 HOGYAN ÍRJUNK
SZERELMET
Szinkronizált, amerikai romantikus vígjáték

Jegyárak: 1.000 Ft/gyerek és
nyugdíjas, 1.200 Ft/felnõtt
19:30 EXODUS: ISTENEK
ÉS KIRÁLYOK - 3D (!)
Színes, szinkronizált amerikai-angol törté-
nelmi kalandfilm

Jegyárak: 1.300 Ft/gyerek és
nyugdíjas, 1.400 Ft/felnõtt

DECEMBER 27. SZOMBAT

19:00
EGY NEHÉZ NAP ÉJSZAKÁ-
JA (12)
Fekete-fehér, feliratos, angol zenés film 

Jegyár: 500 Ft
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Elveszett!
A megtalálónak magas juta-
lom! 06-30-558-17-46



Rendõrségi
hírek

A múlt hónapban téliesre
fordult idõjárásunk. Több ki-
sebb- nagyobb balesetek tör-
téntek városunk területén, me-
lyek elkerülhetõk lettek volna,
ha a gépjármûvezetõk jobban
figyelnek a megváltozott út és
látási viszonyokra. 

Az ünnepek közeledtével nõ a
forgalom az utakon, ezért a ve-
zetõk legyenek figyelmesebbek,
ha módjuk van rá, szereltessék
fel gépjármûvükre a téli gumit.
Az ünnepek alatt se fogyassza-
nak alkoholt, ha vezetnek! 

A rendõrség kérése: legye-
nek körültekintõbbek, a közle-
kedési szabályokat tartsák be!
A rendõrök továbbra is ellenõr-
zéseket végeznek az utakon, és
eljárnak a szabálysértõkkel
szemben.

Kérjük a szülõket, figyel-
meztessék gyermekeiket a tél

veszélyeire. Az iskolai szünet-
ben tudjanak arról, hogy gyer-
mekeik hol tartózkodnak. Volt
már példa arra, hogy délelõtt
eltávozott a gyerek otthonról,
és a szülõk csak este 8-kor ke-
resték a rendõrségen. 

Figyeljenek az idõs embe-
rekre, egyedülálló szomszéda-
ikra is!

A báli szezon nagyszerû le-
hetõség a tolvajok számára. Ne
felejtsenek értéket õrizetlenül
hagyott ruháikban, ingatlanai-
kat pedig jól zárják be! A
szomszédok figyeljenek egy-
más lakására, házára, ha meg-
szólal a riasztó hívják a rendõr-
járõrt!

Megjelentek a házalók, a fa-
árusok. Kérjük, legyenek óva-
tosak, mert könnyen károsulttá
válhatnak.

A falopás bûncselekmény.
Több tolvajjal szemben már
intézkedés történt a rendõr-
ségen. A rendõrök, mezõ-
õrök, polgárõrök járják a ha-
tárt, forduljanak hozzájuk,

ha bûncselekményt tapasz-
talnak!

A benzin és a gázolaj drága,
felhívjuk a gazdák figyelmét, ar-
ra gondoskodjanak mezõgazda-
sági gépeik vagyonvédelmérõl!

Több esetben illegális halá-
szatért eljárást kezdeményezett
a rendõrség. A rendõrök felhív-
ják a lakosok figyelmét, hogy
aki az engedély nélkül kifogott
halakból vásárol, részese lesz
az eljárásnak. 

Köszönetet mondunk azok-
nak, akik egész évben segítet-
ték a munkánkat, támogatásuk-
kal hozzájárultak a rendõrök
eredményes tevékenységéhez.

Boldog, békés ünnepeket kí-
vánunk! n
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Berze-Nagy
Ilona Városi
Könyvtár 

December 1-jétõl Adventi
Kiállítás helyi alkotók és
kézmûvesek munkáiból.

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, Bé-
ke tér 13.
Telefon: +36 75 541 - 057
Fax: +36 75 541 - 058
Email:  konyvtar@dunafold-
var.hu
Web: http://dunafoldvar-
konyvtar.hu n

Téli
színházbérlet
2015. JANUÁR 29. CSÜTÖR-
TÖK, 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 magá-
nya ellenére csupán boldog
szeretne lenni. Mindez egy
adag Kárpát-medencei rea-
lizmus, valóság szülte kar-
cos humor és fordulatokkal
átszõtt sztori keretében törté-
nik.

Jegy ár: 3.300 Ft

2015. FEBRUÁR 26. CSÜTÖR-
TÖK, 19.00

MA ESTE SZABAD A
KECÓ 

bulvár burleszk két rész-
ben Bánfalvi Stúdió elõadá-
sában

Fõszerepelõk: Hujber Fe-
renc, Kiss Ramóna,
Farkasházi Réka, Száraz Dé-
nes, Gesztesi Károly, Har-
math Imre

A több éve nyugodt házas-
ságban élõ Philipnek teljesen
felbolydul az élete, mikor
egy szeretõ által írt levelet
talál  a nappalijában, feltéte-
lezhetõen a feleségének
címezve…

Jegy ár: 3.300 Ft

További információ és jegy-
vásárlás:
Dunaföldvári Mûvelõdési
Központ és Könyvtár, 7020
Dunaföldvár, Ilona u. 9.
75/541-000, 541-001
muvhaz@dunafoldvar.hu
www.dunafoldvar-muv-
haz.hu (online jegyrendelés) n

Rendõrségi
események
Kulcsár Szabolcsot, a Duna-
földvári Rendõrõrs vezetõjét
a közelmúlt eseményeirõl
kérdeztük.

nBALOGH EMESE

A rendõrség helyi vezetõje
arról tájékoztatta lapunkat,
hogy az utóbbi idõben több va-
gyon elleni bûncselekményt
követtek el városunkban. Ezek
közül a leggyakoribbak a csa-
lások voltak: az eladók tûzifá-
ból kevesebbet szállítottak a
megrendelõnek, illetve inter-
netes vásárlásokkor ismeretle-
nek csapták be a vevõket. Gya-
koribbá vált a tûzifalopás is, ez
ellen a rendõrség, a polgárõr-
ség és a mezõõrség közösen
lép fel.

Garázdaság miatt több eset-
ben jártak el rendõreink. Sajná-

latos, hogy e körben ismét
megjelent az iskolai agresszió.
A fiatal-, illetve gyerekkorúak
ügyében a rendõrök a pedagó-
gusokkal, szülõkkel egyeztetve
tesznek lépéseket.

A télies idõjárásra való te-
kintettel a közlekedési morált
fokozottan ellenõrzik a rend
helyi õrei. Az autósok mellett a
kerékpárosokat és a segédmo-
tor-kerékpárosokat is ellenõr-
zik a „Látni és látszani“ prog-
ram keretében. n

Kulcsár Szabolcs
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Az õszi forduló utolsó mérkõ-
zésén Dombóváron lépett pá-
lyára csapatunk. 

nSZABADOS SÁMUEL

A házigazdák voltak az esé-
lyesek, hiszen nemrégen még
az NB III -ban fociztak a játé-
kosaik. Az elõjelek számunkra
nem voltak kedvezõek, nem a
legjobb összeállításban tudtunk
pályára lépni. A papírforma be-
igazolódott 2:0-s félidõ után
5:0-s vereséggel tértünk haza.
Vigasz, hogy fiataljaink nagy
gólarányú, 8:0-s gyõzelmet
arattak.  

A dombóvári kirándulással a
szezon még nem ért véget,

ugyanis a Kisdorog elleni el-
maradt találkozót november
23-án le kellett játszani. Mint
tudjuk, a szeptember 14-ei ta-
lálkozót a pálya alkalmatlansá-
ga miatt kellett elhalasztani.
Mindenki hazai gyõzelemben
reménykedett. Vendégeink a
tabella sereghajtói, idén nem
okoztak különösebb meglepe-
tést ellenfeleiknek. 

A játék képe a várakozások-
nak megfelelõen alakult. Az el-
sõ félidõben Hõs és Schulteisz
góljaival 2:0- s vezetéshez ju-
tottunk. A fiúk felszabadultan,
kötetlenül fociztak. A második
játékrészben is potyogtak a
földvári gólok. Horváth három

gólt szerzett, ebbõl kettõt bün-
tetõbõl. Besenczi és Molnár ta-
lálataival alakult ki a 8:0-ás
végeredmény. Szép játékkal és
nagyarányú gyõzelemmel zár-
ták a fiúk az õszi szezont. Az
ifisták szintén gyõztek, 7:1 lett
a végeredmény. 

A 7. hely biztos középme-
zõnybeli pozíciót jelent majd a
tavaszi folytatáshoz. A szezont
jól kezdte a gárda augusztus-
ban, a három mérkõzésbõl álló
gyõzelemsorozat azonban
megakadt, kisebb hullámvölgy
következett. A folytatás hul-
lámzó teljesítményt hozott,
voltak súlyos vereségek és lát-
ványos gyõzelmek. 

A téli szünet után remélhetõ-
leg tavasszal erõsebb, ütõképe-
sebb csapattal kezdjük a sze-
zont és sikerül felzárkóznunk
az élmezõnyhöz. n

Hetedik helyen zárta az
õszt focicsapatunk

Tárlat
November 21- én Szlalom né-
ven képzõ- és iparmûvészeti
tárlat nyílt Dunaújvárosban a
Kortárs Mûvészeti Intézetben.

nKISS ÉVA

A több évtizedes hagyomá-
nyokra visszatekintõ tárlaton,
melyet két évente rendeznek
meg, meghívott mûvészek
vesznek részt. A mûvészek éle-
tében különleges jelentõséggel
bír ez a seregszemle, ahol
együtt mutathatják be legfris-
sebb alkotásaikat. Az idei kiál-
lításon is találkoztunk ismerõs,
földvári kötõdésû mûvészek-
kel, alkotásaikkal. Szerepel a
kiállítók között Cyránski Má-
ria, ifj. Koffán Károly, Kiss
Anna és Nemes Ferenc. 

A tárlat megtekinthetõ 2014.
december 19-ig, vasárnap kivé-
telével naponta 10-tõl 18 óráig. 

A díjazottak között van Kiss
Anna, aki a Dunaújvárosi Mû-
vészetért Alapítvány, valamint
Nemes Ferenc, aki az Újpart
Dunaújvárosi Képzõ- és Ipar-
mûvészek Egyesületének díját

nyerte el. Õk beszélnek mun-
kájukról.

Kiss Anna: „Ezek a legfris-
sebb munkáim, idén készítet-
tem õket, az elmúlt körülbelül
2-3 év képeinek továbbgondo-
lásai, mind technikailag, mind
felületképzés szempontjából.
Új anyagként (bár más jellegû
munkáimnál - például a párna-
kiállítás háttér installációja -
már megjelent) a celofán került
be a kompozícióba, amely egé-
szen új felületképzési lehetõsé-
geket kínál a számomra. 

Ezeknek a munkáknak a to-
vábbi folyamatait a celofán
mellett a plexi bevonásával ter-
vezem fejleszteni. Az egyik
meghatározó tényezõnek a ré-
tegek mozgását, egymásra pa-
kolását tekintem a montázs-
technika alkalmazása mellett.
Valamint érdekes vizsgálat
számomra - az alkalmazott fo-
tók újrafelhasználásával - új, az
eredeti mondanivalójától füg-
getlen szituációk létrehozása,
és a létezõ fotó aurájától merõ-
ben eltérõ atmoszféra teremté-
se. Izgalmas kérdések merül-
nek fel e játék kapcsán, ponto-

san, hogy hány élete van egy
fotónak vagy, hogy milyen mó-
don formálódik az eredeti tör-
ténet az idõ múlásával és a
többszöri felhasználással? Két
réteg között történik az egész
kép kialakítása jelen esetben,
de ez változhat. A felhasznált
anyagok: celofán, fotó - papír
és ragasztó.“

Nemes Ferenc: „Turbulenci-
ával, folyadékok áramlásával is
foglalkoztam az egyetemen.
Fizikai törvények, fogalmak is
okot adnak az alkotások elké-
szítéséhez. Már 1968-ban ké-

szítettem szabad kézzel reliefe-
ket, a mai munkám is egy bõví-
tett variációja a gondolatnak.
Kezdetektõl a többváltozós
rendszerek vizsgálata inspirál a
mûvek létrehozására. A káosz
és a katasztrófa, valamint a já-
tékelmélet kérdései, a véletlen-
szerû jelenségek területén fel-
lelhetõ törvényszerûségek be-
következési valószínûségeinek
sûrûsége, eloszlása - amit sze-
retnék megjeleníteni a mun-
kámmal. Rokon gondolati je-
gyeket hordoznak a repetatív
zene komponálási módozatai-
val. A geometrikus szemléletû
megfogalmazások, legyen az
grafika, festmény, vizuális köl-
tészet, háromdimenziós tárgy,
fénykép, kisplasztika, vagy re-
lief ökonomikus gondolkodást
jelent számomra, lényegi elem-
ként konceptuális tartalmakkal
színesítve azokat. n

DECEMBER 13. SZOMBAT,

8:00-12:00

Bama-mama börze

DECEMBER 13. SZOMBAT,

18:00

Luca napi koncert

On The Road (again) Band

és a RockBOX koncertje

Jegyár: 1.000 Ft

DECEMBER 23. KEDD, 18:00

Karácsonyi koncert az

Öregtemplomban

a Cantemus kamarakórus

szervezésében n

A mûvelõdési
központ
decemberi
programjai

A programok a városi mû-
velõdési központban van-
nak, az ettõl eltérõ helyszí-
neket külön jelezzük.
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Életem a kenu
A fenti címmel írt könyvet
életérõl, pályájáról id. Szik-
lenka László mesteredzõ. A
kötet bemutatója november
közepén volt a mûvelõdési
házban. A kistermet zsúfolá-
sig megtöltötte a hallgatóság,
ami jelzi, hogy sokan szeretik
és tisztelik Laci bácsit.

nSZIEGL ERIKA

A könyv fejezetei közel
hatvan évet ölelnek fel,
kezdve a sportág megszere-
tésének történetével, a ver-
senyzõi évek majd az edzõi
életpálya bemutatásának
folytatásával. 

Úgy tûnt, hogy 2005-ben
végleg befejezõdik egy küzdel-
mes és tartalmas sportkarrier,
ekkor azonban, ahogy Laci bá-
csi írja „Magyarország köze-
pén, egy kis öbölben új lehetõ-
ség bontakozott ki, avagy egy
utolsó lehetõségem a kenus pa-
lánták beiskolázására, nevelé-
sére.“ Ekkor kezdõdnek szá-
mára a földvári évek. 2006-ban
Albu György segítségével
Sziklenka László megszervezte
a Dunaföldvári Kajak- Kenu
Szakosztályt. Az alapfeltétele-
ket a polgármesteri hivatal biz-
tosította Nagy Gáborné közre-
mûködésével, de sokat segítet-
tek az edzõtársak, a barátok és
a lelkes szülõk is. A szakosz-

tály számos sikert ért el a diák-
olimpiákon, az országos verse-
nyeken, a sárkányhajósok pe-
dig Európa- bajnokok lettek. 

A mesteredzõ könyvében
megszólal Frey Oszkár, Foltán
László és Kozmann György is,
utóbbi így emlékszik egykori
mesterére: „Ha ma leülök egy
tábortûz mellé, elmesélhetem,
hogy volt, amikor az „indián tör-
zsek legnagyobb tábortüze“
mellett, minket, Laci bácsi fiait
ünnepeltek… Ha ma találkozom
egy „indián“ társammal, minden
idõ kevés lenne a nosztalgiára.
Köszönjük a legnagyobb Indián
Fõnöknek, Laci bácsinak!“

„...lehetett volna jobb is, de
rosszabb is. Ennek ellenére

meg vagyok elégedve az eddigi
életemmel, ha újra kezdhet-
ném, ugyanígy csinálnám…“-
összegez könyve végén a még
ma is aktív mesteredzõ. n

Sziklenka László

Földvári Advent 
Béke tér
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 kará-
csony 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/cserké-
szek, Szironta csengettyû
együttes, Ördögszekér Tánc-
egyesület mûsora
DECEMBER 23. KEDD

18 órakor Karácsonyi koncert
az Öregtemplomban, a Cante-
mus kamarakórus szervezésé-
ben n

A tervezettnél két héttel ké-
sõbb rendezték meg a hor-
gászegyesület idei utolsó ver-
senyét, a ragadozóhal- fogó
versenyt. A szervezõk a Duna
magas vízállására hivatkozva
helyezték késõbbre a megmé-
rettetést.

nSZABADOS SÁMUEL

A döntés jónak bizonyult, hi-
szen a november 9-én megren-
dezett megmérettetésen ideális
vízállás, kellemes, 15 fokos,
szélmentes õszi idõ várt a

pecásokra. A résztvevõk száma
is meglepõen nagy volt,  35-en
neveztek, s valamennyien ki-
használták a rendezõk által
megszabott versenyidõt. A sza-
bályok kissé eltértek a békés
halfogás elõírásaitól, ez alka-
lommal pergetõs és úszós tech-
nikát is lehetett alkalmazni. 

A parton több érdeklõdõ,
családtag szurkolt a verseny-
zõknek. Nagy izgalom kísérte
egy- egy kapás után a hal ki-
emelését. A mérlegelés izgal-
mas volt, hiszen nem volt nagy

különbség a dobogós helyezet-
tek fogásai között. 

Az elsõ helyezett Kollár Er-
vin lett egyetlen, 3380 gram-
mos fogásával. A második he-
lyen Vidács Márton végzett
3220 grammal, a harmadik he-
lyezett Kókai János 3120
grammot mérlegelt. 

Kollár Ervin örült sikerének,
melynek értékét növelte, hogy
igen népes volt a mezõny. El-
mondása szerint 1958 óta hor-
gászik, 20 éve a földvári egye-
sület tagja. Sok vízen megfor-
dult már, de a Kis-Dunán na-
gyon szeret horgászni. A rabló-
hal- fogó verseny a kedvenc
kategóriája, mert bár kevesebb
a fogás, a verseny több izgal-
mat tartogat, hiszen különbözõ
technikákat lehet alkalmazni.
Kollár Ervin erényei közé tar-
tozik a türelem, ami már sok si-
kert hozott a számára itt, a
földvári versenyeken is. Úgy
véli, hogy rangos helyezését
jövõre illik megvédene. n

A háziorvosok péntek

délutáni 12 órától 17 óráig

történõ rendelési ideje

2014.12.12. Dr. Palkó Ágnes

2014.12.19. Dr. Móricz Zoltán

Egyetlen nagy fogás döntött
a horgászverseny
helyezéseirõl



n IFJ. TAKÁCS ZOLTÁN

2014. november 15-én
rendezték meg Bonyhádon
az asztaliteniszezõk Tolna
Megyei Diákolimpia Döntõ-
jét. A versenyre rekord-

számban neveztek, még soha
ennyi gyerek nem indult
asztalitenisz sportágban me-
gyei döntõn.

A dunaföldvári iskolások ki-
magasló eredményekkel vé-
geztek:

V.-VI. KORCSOPORT FIÚ

EGYÉNI:
2. helyezett ezüstérmes:

Cziger Márton
3. helyezett bronzérmes:

Illyés Roland
V.-VI. KORCSOPORT LÁNY

EGYÉNI:
2. helyezett ezüstérmes:

Csizmadia Réka
3. helyezett bronzérmes:

Magyari Anna Rebeka

III.-IV. KORCSOPORT FIÚ

EGYÉNI:
2. helyezett ezüstérmes:

Sebestyén Gergely
III.-IV. KORCSOPORT LÁNY

EGYÉNI:
3. helyezett bronzérmes:

Hegedûs Rebeka
I.-II. KORCSOPORT FIÚ EGYÉ-
NI:
2. helyezett ezüstérmes:

Sebestyén László
3. helyezett bronzérmes:

Linka Zágon
III.-IV. KORCSOPORT CSAPAT-
VERSENY:
3. helyezett bronzérmes:

Sebestyén Gergely,
Takács Zoltán

Versenyzõink ilyen fejlõdés
mellett a jövõ évben valame-
lyik korcsoportban el fogják ér-
ni az országos döntõn való sze-
replés jogát is. Csupán egyet-
len lépés hiányzik az arany-
éremhez. n

Fotó itt: https://www.face-
book.com/skedunafoldvar

Földváriak sikere a megyei
asztalitenisz döntõben


