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A megváltozott törvényi
rendelkezések szerint az ön-
kormányzatok képviselõ-
testületei - az önkormányza-
ti bevételek növelése, kiegé-
szítése érdekében- olyan te-
lepülési adókat vezethetnek
be, amelyeket más törvény
nem tilt.

nBALOGH EMESE

Az országos médiában több
hír foglalkozott már az egyes
önkormányzatok új - úszóme-
dencékre, garázsokra, tornyok-
ra, nõtlen férfiakra - vonatkozó
lehetséges adónemeirõl, és
Dunaföldváron is felröppentek
különbözõ szóbeszédek e té-
mában. 

Horváth Zsolt, városunk pol-
gármestere tájékoztatta lapun-
kat, hogy Dunaföldvár Város
Képviselõ-testülete a 2015-ös
évben nem él a törvény által
felkínált lehetõséggel, azaz
nem vezet be új adónemet. „Az
eddig meglévõ adónemek ma-
radnak meg - hangsúlyozta a

városvezetõ -, ezek a talajter-
helési díj, a helyi iparûzési adó
és a kommunális adó.“

Talajterhelési díjat annak
kell fizetnie, aki vezetékes vi-
zet használ, de nem kötött rá a
szennyvízcsatorna hálózatra,
bár mûszakilag ez lehetséges
lenne. Dunaföldvár Város Ön-
kormányzata nem emelte a
központilag meghatározott ta-
lajterhelési díjat, inkább ked-
vezményessé tette azáltal, hogy
az adómentes vízmennyiséget
5 köbméterrõl 10 köbméterben
határozta meg.

A helyi iparûzési adó mérté-
kében (2%) nem történt válto-
zás a korábbi évhez képest,
ahogy az idegenforgalmi adó
is vendégéjszakánként 300 Ft
maradt. Egyedül a magánsze-
mélyek kommunális adója
változott a 2014-es esztendõ-
höz viszonyítva: a tavalyi
10.000 Ft helyett 11.000 fo-
rintra nõtt ez a helyi adó.
Azonban különbözõ kedvez-
ményeket is beépített a képvi-

selõ-testület a helyi adókról
szóló rendeletébe. Így a kom-
munális adó 50 százalékát kell
csak fizetniük a 70 év feletti
nyugdíjasoknak, továbbá a
garázsok, a mûhelyek, a prés-
házak, a gazdasági épületek és
a külterületen álló 20 m2-nél
nagyobb építmények tulajdo-
nosainak. Ugyanilyen kedvez-
ményre jogosultak a belterüle-
ti telkek és a földterületek bir-
tokosai. A képviselõ-testület
azt is szabályozta, milyen
esetben nem kell kommunális
adót fizetni. Az aktívan dol-
gozó önkéntes tûzoltók egy

ingatlanuk után 100 százalé-
kos kedvezményben részesül-
nek, továbbá nem kell adózni
a lakóházzal azonos helyrajzi
számon lévõ nem lakáscélú
építmény után valamint a kül-
területen lévõ, de a nyilván-
tartásban mûvelés alól kivett
telek után. Adómentességgel
bír a magánút valamint az a
telek, amelyen az adóköteles
épület áll, illetve az, amely
közvetlenül nem közelíthetõ
meg gépjármûvel és amelyre
nem lehet építeni, mivel a mi-
nimális építési teleknagyság-
nál kisebb. n

Nem vezet be új adót az
önkormányzat

Tájékoztató!

Pálinkafõzõk
figyelem
nPOLGÁRMESTERI HIVATAL,
DUNAFÖLDVÁR

A magánfõzésre és a bér-
fõzésre vonatkozó szabályok
2015. január l-jétõl megvál-
toztak!

A desztillálóberendezéssel
már rendelkezõknek bejelen-
tési kötelezettségük keletke-
zett.

Határidõ: 2015. január 15.
Részletes tájékoztató a

www.dunafoldvar.hu honla-
punkon található.

Üléstermi
tudósítások
Dunaföldvár Város Képvise-
lõ-testülete december 16-án
tartotta soros ülését, melynek
napirendjén 31 nyilvános
ülésen tárgyalandó téma sze-
repelt.

nBAKSAY ERIKA

Az elsõ napirendben a képvi-
selõk a helyi szociális és gyer-
mekvédelmi ellátórendszer
egyes szabályairól szóló rende-
letet módosították a 2015. évi
változások szerint, majd a tele-
pülési szilárd hulladékkal kap-
csolatos hulladékgazdálkodási
helyi rendeletet a szolgáltató
díjmódosítása miatt. 

Beszámolót fogadtak el a
polgármesteri hivatal 2014. évi
munkájáról, majd elfogadták a
képviselõ-testület 2015. évi
Munkatervét. A testület beszá-
molót fogadott el az Oktatási,
Kulturális, Egészségügyi, Szo-
ciális és Sport Bizottság, illetve
az Ügyrendi, Közrendvédelmi
és Jogi Bizottság saját hatás-
körben meghozott 2014. évi
döntéseirõl. Ezután a képvise-
lõ-testület elfogadta a 2015. évi
Belsõ Ellenõrzési Tervet, majd
engedélyezte az önkormányzat
számára az éven belüli folyó-
számla hitelkeret felvételét,
melyet a költségvetési rende-
letbe be kell építeni.

A következõ napirendekben a
testület véleményezte a D-B-M
Általános Iskola, Alapfokú

Mûvészeti Iskola, Gimnázium
és Szakiskola Szervezeti és
Mûködési Szabályzatát vala-
mint Házirendjét, illetve a fel-
vételi körzethatárokat.

A képviselõk elfogadták a
városi nagyrendezvények
programtervezetét és költség-
vetését a 2015. évre, illetve a
város Sportkoncepcióját a
2015-2020 közötti idõszakra.

A testület határozott arról,
hogy az eddigi feltételekkel to-
vábbra is mûködteti a pályaud-
vari nyilvános vécét, illetve a
közköltségen történõ temetési
szolgatatás elvégzésével a
PANTAR Bt-t bízta meg. 

A következõ napirendekben
a képviselõk elfogadták a
Dunaföldvári Polgárõrség tá-
mogatási kérelmét, és szá- Ü



Három éve kezdte meg a ter-
melést városunkban a Pan-
nonia Ethanol Zrt. modern
üzeme. A cég vezetése már
akkor elhatározta, hogy a
gazdaság igényei és lehetõsé-
gei szerint bõvíteni fogja az
üzem kapacitását. A követke-
zõ évben megtörtént a bõví-
tés, belsõ erõforrásokból, ke-
vésbé látványos külsõségek-
kel. 

nSZABADOS SÁMUEL

Az eredmény 25 %-os kapa-
citásnövekedés lett. Döntõ
fordulatot jelentett 2014 tava-
sza, mikor eldõlt, hogy Mo-
hácson nem épül fel az újabb
üzem, ezért a vezetés a duna-
földvári telep nagyobb arányú
bõvítése mellett döntött. Reng
Zoltán vezérigazgató közle-
ményben számolt be a bõví-
tésrõl, melynek fontos állo-
mása volt a hitelfelvételi szer-
zõdés megkötése a Magyar
Export-Import Bankkal. Az
ünnepélyes aláírásra decem-
ber 10-én Dunaföldváron ke-
rült sor a Külügy és Külgaz-

dasági Minisztérium képvise-
lõinek jelenlétében. 

A vezérigazgató tájékoztatá-
sa szerint a munkálatok meg-
kezdõdtek, és várhatóan 2016
elsõ hónapjaiban már bõvített
kapacitással fog termelni az
üzem. A 33 millió eurós költsé-
gek fedezetét 25 millió eurós
hitelbõl, illetve egyéb források-
ból teremtik meg. 

A fejlesztésnek köszönhe-
tõen az alkalmazotti létszám
10-15 fõvel emelkedhet majd.
A három évvel ezelõtti kez-
déskor 90 alkalmazottal in-
dult az üzem jelenleg százhú-
szan dolgoznak a gyárban, te-
hát a bõvítésekkel párhuza-
mosan nõ a foglalkoztatottak
száma is. 

Jelentõsen fog növekedni a
beszállítók köre is a térségben.
A kezdéskor körülbelül 300
termelõvel, céggel számoltak,
jelenleg 500 körül mozog a
számuk, mely az elkövetkezõ
években megközelítheti akár
az ezret is. 

A bõvítés eredményeként az
üzem Európa legnagyobb ka-
pacitású egységévé válhat. Eh-
hez hasonlóak vagy nagyobbak
csak az amerikai kontinensen
találhatók. 

A vezérigazgató reagált a
városi ivóvízkészlet csökke-
nésével kapcsolatos aggályok-
ra is. Szerinte a vízkészlet
csökkenése nem jelentõs, a
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Dunaföldvár
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Önkormányzata

Dr. Süveges
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Kiss Lajos Csaba

Ráthgéber
Lászlóné

Petrovics Józsefné
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mára 200.000 Ft vissza nem
térítendõ támogatást ítéltek
meg, illetve az éves költségve-
tés elfogadásáig biztosítják
részére a tavalyi önkormányza-
ti támogatással megegyezõ tá-
mogatást.

Majd öt, társulásokban vég-
zett, 2014. évi tevékenységrõl
fogadtak el a képviselõk beszá-
molót. Ezek a társulások: a
Paksi Többcélú Kistérségi Tár-
sulás, a D-B-M Köznevelési
Intézményfenntartó Társulás, a
Dunaföldvár és Környéke
Gyermekjóléti Szolgálat Intéz-
ményfenntartó Társulás, a Kö-
zép-Duna Vidéke Hulladék-
gazdálkodási Önkormányzati
Társulás, és a Dunaföldvár,

Bölcske, Madocsa, Paks tele-
pülések -Madocsai Agglome-
ráció- Szennyvízelvezetésének
és Szennyvízkezelésének Fej-
lesztõ Önkormányzati Társu-
lás.

A 17. napirendben a testület
beszámolót fogadott el a D-B-M
Mikrotérségi Óvoda és Bölcsõ-
de bevételeinek és kiadásainak
3/4 éves állásáról, majd ugyan-
itt határozatlan idejû rehabilitá-
ciós foglakoztatást engedélye-
zett. 

Ezután a képviselõk felül-
vizsgálták és módosították a
Paksi Többcélú Kistérségi
Társulás Társulási Megállapo-
dását, majd módosították a
Dunaföldvár, Bölcske,

Madocsa Köznevelési Intéz-
ményfenntartó Társulás költ-
ségvetését, illetve módosítot-
ták a társulási megállapodást.
Felülvizsgálták és módosítot-
ták a Dunaföldvár és Környé-
ke Gyermekjóléti Társulás
Társulási Megállapodását,
majd a D-B-M-Paks települé-
sek -Madocsai Agglomeráció-
Szennyvízelvezetésének és
Szennyvízkezelésének Fej-
lesztõ Önkormányzati Társu-
lása Társulási Megállapodá-
sát. 

A testület hozzájárult Ócsa
és Taksony települések Közép-
Duna Vidéke Hulladékgazdál-
kodási Önkormányzati Társu-
láshoz való csatlakozásához.

A 26. napirendben, a Kos-
suth Lajos utcai akusztikus for-
galomlassító eszközök sorsával
kapcsolatban a testület egyelõ-
re elhalasztotta a döntést, meg-
vizsgálja a lehetséges variációk
várható hatását. Ezután a kép-
viselõk a Dankó Pista utcai
partomlás helyreállítására vis
maior támogatás benyújtásáról
határoztak, majd lakossági in-
gatlan-felajánlási, ingatlanvá-
sárlási, illetve haszonbérleti
ügyekben döntött.

Az utolsó napirendben a kép-
viselõ-testület a Bizalom Köre
Szociális Szövetkezettel való
együttmûködés lehetõségeit
vizsgálta, és egyelõre megadta
az elvi támogatást. n

Tovább bõvül a
bioetanol üzem

Ü

Ü



szakhatóságok ezt rendsze-
resen ellenõrzik. Amennyiben
elérné a kritikus határt, rögtön
beavatkozásra lenne szükség.
Mint mondta, a bõvítés ener-
giahatékonyságot növelõ be-
ruházás, ami a gyakorlatban
azt jelenti, hogy a villamos
energia, gáz- és vízmennyiség
jelentõs növelése nélkül érhe-
tõ el a termelésnövekedés. 

A bio- üzemanyagok terjedé-
se fontos klímapolitikai szem-
pont, hiszen általuk csökken a
kibocsátott káros anyagok ará-
nya. A program beindulása óta
ez a pozitív hatás úgy érzékel-
hetõ, mintha Európában egy-
millió autóval kevesebb futna,
pöfögne az utakon. A környe-
zetvédelem terén ez óriási
eredmény. n
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Január 7-én érkezett az Or-
szágos Mentõszolgálat Ala-
pítvány eszközbeli támogatá-
sa a Dunaföldvári Mentõállo-
másra.

nBALOGH EMESE

Az Országos Mentõszolgálat
Alapítvány 2004-ben alakult.
Mentõdolgozók hozták létre
azzal a céllal, hogy az állam-
polgárok felajánlásaiból segít-
sék az Országos Mentõszolgá-
lat gépparkjának, berendezése-
inek korszerûsítését avégett,
hogy gyorsabbá és szakszerûb-
bé váljon a betegellátás, javul-

janak a mentõsök munkafel-
tételei.

A közhasznú alapítvány ja-
nuár elején a Dunaföldvári

Mentõállomás számára egy
LSU motoros váladékleszívót
és egy húzósínt vásárolt, közel
400.000 Ft értékben - tudtuk
meg Végh Róbert állomásve-
zetõtõl - , melyek segítik és ha-
tékonyabbá teszik a helyi men-
tõsök munkáját.

Az alapítvány állampolgári tá-
mogatásokból mûködik. A men-
tõállomás dolgozói ezúton kö-
szönik az alapítványt támogató
állampolgároknak, hogy felaján-
lásaikkal hozzájárultak a Duna-
földvári Mentõállomás új eszkö-
zeinek beszerzéséhez. n

Új eszközök segítik
a mentõsök munkáját

Korábban a várudvaron, im-
már három éve pedig a Béke
téri kútnál a mûvelõdési ház
szervezésében rendezik meg
az advent vasárnapi progra-
mokat. A rendezvénysorozat
népszerûségét, sikerét jelzi,
hogy decemberben egyre töb-
ben látogattak ki a fõtérre. 

nSZABADOS SÁMUEL

A látogatottság növekedésé-
hez természetesen hozzájárult
a kedvezõ idõjárás is. Pataki
Dezsõ mûvelõdési ház igazga-

tó szerint 2014 decemberében a
korábbi évekhez képest több
árusító helyet hoztak létre, mi-
vel több árus jelezte részvételi
szándékát. Látványosabb lett a
dekoráció, a tér megvilágítása,
és a szokványos programok
mellett a szervezõk igyekeztek
új dolgokkal is meglepni az ér-
deklõdõket. 

A hagyományos adventi vá-
sárral délután három órától
kezdõdtek a vasárnapi rendez-
vények. Ajándékok, édességek,
pékáruk kerültek az asztalokra.

Az áhítat, illetve adventi áldás,
majd a kulturális mûsor jelen-
tette a fõ programot minden va-
sárnap más-más résztvevõkkel.

Ezután kötetlen beszélgetés,
vásárlás, forralt bor, tea és zsí-
ros kenyér várta a térre látoga-
tókat.

Egyre népszerûbbek
az adventi vasárnapok

Ü



Az önkormányzat szervezé-
sében a Duna utcai alapszol-
gáltatási központban gondos-
kodtak a rászorultak meleg
étkeztetésérõl decemberi-ja-
nuári ünnepi idõszakban.

nBALOGH EMESE

A tavalyi hagyományt foly-
tatva december 23. és január 4.
között idén is mûködött a nép-
konyha Dunaföldváron. Így a

karácsonyi idõszakban sem
maradtak meleg étel nélkül a
rászorultak. 

Az ételosztás anyagi hátterét
Dunaföldvár Város Önkor-
mányzata, a Pannonia Ethanol
Zrt., a Dunaföldvár és Vidéke
Takarékszövetkezet valamint a
polgárõrség biztosította. A fõ-
zést az Aranyfácán Étterem
Dávid István vezetésével vál-
lalta fel, az ételosztás koor-
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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

Ü

Az elsõ vasárnap a gyere-
keket játszóházi program szó-
rakoztatta, majd Simon István
református lelkész osztotta
meg gondolatait a jelenlevõk-
kel. A vendéglátók - a forralt
bor, tea, zsíros kenyér készítõi
-  a kertbarátok voltak.

Advent második vasárnapja
a Mikulás jegyében telt. Az
óvodások és az iskolások adtak
télapóváró mûsort és az Anna-
matia Nõi Kar rövid koncertet.
Ezen a napon Petkó Tamás plé-
bános tartott áhítatot, a vendé-
geket pedig a Szent Rókus Bor-
lovagrend fogadta étellel, ital-
lal. 

A harmadik alkalom a Luca
nap jegyében zajlott. A Le-
vendula Alapfokú Mûvészeti
Iskola gyerekei adtak elõ Lu-
ca napi népi játékokat, majd a
dunaföldvári óvónõk alkalmi

kórusa énekelt karácsonyi
énekeket. Végül a Magyar
László Gimnázium diákjainak
elõadásában karácsonyt váró
versek, énekek hangzottak el
a téren. Ezen a délutánon
Bakay Péter sárszentlõrinci
evangélikus lelkész szólt az
advent jelentõségérõl, étellel,
itallal pedig a Sárga Pincés
Gödör Egyesület látta el a
vendégeket. 

Az utolsó adventi vasárna-
pon a térre került a színpad is,
mely jelezte, hogy új program
várja az érdeklõdõket. Fellép-

tek a cserkészek, a Szirota
csengettyû együttes és az Ör-
dögszekér táncegyüttes, kará-
csonyváró gondolatait pedig
Simon István református lel-
kész osztotta meg a jelenlevõk-
kel.  Az étel-, italosztó házigaz-

da szerepet a helyi fuvarozók
látták el az est során. 

Az adventi programok zárása-
ként december 23-án az Öreg-
templomban tartotta meg ha-
gyományos karácsonyi koncert-
jét a Cantemus Kamarakórus. n

Ételosztás összefogással

Ü
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dinálását, lebonyolítását pe-
dig a Magyar Vöröskereszt
dunaföldvári csoportjának tag-
jai valamint gimnazista önkén-
tesek Kuti Valéria irányításá-
val végezték. 

A két hét alatt 800 adag ételt
osztottak ki a népkonyhán.
Emellett az önkormányzat 1,5
millió forint értékben szociális
alapon tûzifát is osztott, illetve
a Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat dunaföldvári szervezete

tartós élelmiszer osztásával is
lehetõvé tette a nehéz helyzetû-
ek számára a karácsony méltó
megünneplését. n

December 22-én a mûvelõdé-
si házban adták át a rászorul-
taknak a Magyar Máltai Sze-
retetszolgálat segélycsomag-
jait. Mintegy 12 mázsa súlyt
kellett megmozgatni az akció
során, ezért a szolgálat akti-
vistái mellett segítettek a cso-
magosztásban a cserkészek, a
gimnazisták és a Meridián
Torna Klub tagjai is. 

nSZABADOS SÁMUEL

A helyi adományok nagy ré-
sze az „Adni öröm“ akció so-
rán gyûlt össze többek között
élelmiszer áruházi gyûjtésbõl,
de nagy mennyiségû lisztet
adományozott a dunaföldvári
malom is. Gyûjtöttek ado-
mányt a földvári, solti iskolák,
és nagy mennyiségû ajándék -
fõleg játékok, ruhák - érkezett
a németországi Niederaibach-
ból. 

Jákli Viktor, a szeretetszol-
gálat helyi elnöke szerint a
szolgálat központi raktárából
évrõl évre kevesebbet kapnak a
helyi csoportok, ezért a jövõ-
ben egyre inkább az itteni ado-
mányokra lehet számítani. 

Több, mint 300 csomagot
osztottak ki ezen a napon,
csomagonként körülbelül
nyolcezer forint értékben.

Dunaföldváron 220 fõ vehe-
tett át élelmiszeradományt, a
fennmaradó közel 80 csoma-
got solti, elõszállási és
daruszentmiklósi rászorulók-
nak vitték el a szolgálat mun-
katársai. A csomagok tartal-
maztak lisztet, tésztát, étola-
jat, müzlit, konzerveket, al-
mát, kolbászt, de sok játékot
is kiosztottak a karácsonyt
megelõzõ alkalomkor. 

A rászorultak listájának ösz-
szeállításában a szolgálatnak
segítséget nyújtott a családse-
gítõ szolgálat valamint az isko-
lák pedagógusai. A listát éven-
te bírálják felül, mivel külön-
bözõ tényezõk miatt - házas-
ságkötés, gyermekszületés,
költözés, halálozás - a rászorul-
tak köre folyamatosan változik. 

Az ünnepek után sem pihen-
nek a szeretetszolgálat önkén-
tesei, hiszen már elkezdõdött a
gyûjtés a következõ adomá-
nyozási akcióra. n

Háromszáz segélycsomagot
osztott ki
a szeretetszolgálat

Ü

Karácsonyi teaházba invitál-
ták diáktársaikat a dunaföld-
vári gimnázium színjátszó és
örömzene körének tagjai. A
családias rendezvény rendkí-
vül hangulatos ünnepi feltöl-
tõdést nyújtott a résztvevõk-
nek, diákoknak és tanárok-
nak egyaránt.

nLUKÁCSI PÁLNÉ, A DUOL-
ON MEGJELENT ALAPJÁN

Balogh Emese tanárnõ ve-
zetésével a színjátszók lélek-
simogató zenés -verses össze-
állítással álltak a vendégek
elé. Mûsorukban a karácsony-
várás, a készülõdés és megér-
kezés öröme fogalmazódott
meg.

Két évtizedes hagyományt
folytatva a finom tea és süte-
mények mellett interjúszerû

beszélgetéseket is terveztek:
külföldi gyökerekkel is rendel-
kezõ két diáktársukat és egy ta-
nárukat kérdezgették a kará-
csonyról. Szabados Sámuel ta-
nár úr felidézte az ötvenes-hat-
vanas években Dunaegyháza
szlovák közösségében megélt
élményeit. Azt a ma már szo-
katlan hagyományt, hogy a fa-
lu apraja-nagyja szenteste a fa-
lu temploma elõtt gyûlt össze
köszönteni egymást, hogy az-
tán a durrogatások és a falu
idõseinek a templomtoronyból
elhangzó szlovák-magyar éne-
ke után micsoda csend terült a
téli településre. De a diákok ér-
deklõdve és döbbenettel hall-
gatták a hetvenes évekbõl az
akkori tizennyolc éves fiatal-
ember karácsonyi katonaélmé-
nyeit is. Szenteste éles lõ-

Karácsonyi teaház

Ü
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szerrel õrszolgálatot teljesí-
teni, miközben a szomszédos
házból odavilágítanak a fenyõk
csillagszórói - igazán férfivá
avató feladat lehetett.

Az egyik diák, Cseharovszky
Máté az ukrán ünneprõl, éte-
lekrõl beszélt, az anyai ágon
brazil Ihász Leandro pedig azt
vázolta, milyen más nyáron a
tengerparton tölteni a karácso-
nyi ünnepeket. Mindketten me-

séltek az ottani ajándékozási
vagy szerencseváró szokások-
ról is.

Végül a diákönkormányzat
vezetõje, Hegedûs Dóra kihir-
dette annak a versenynek az
eredményét, amely advent ele-
jén indult a legszebben díszí-
tett, leghangulatosabb osztály
címéért. A nyertes 11.b osztály
nevében Lang Árpád vette át a
jutalmat. n

A Beszédes József Általános
Iskola közössége december-
ben 13-án rendezte meg a
szülõk és pedagógusok Miku-
lás bálját.

nBALOGH EMESE

Évtizedes hagyomány már,
hogy a szülõk és pedagógusok
közössége együtt bálozik. Így
volt ez a tavalyi év végén is,
amikor 12. alkalommal szer-
vezte meg az iskola tantestüle-
te és a Gurics Annamária ve-
zette szülõi szervezet a szülõk
és pedagógusok Mikulás bálját. 

A jótékonysági rendezvény
bevétele az általános iskolai
alapítványt támogatja - tudtuk
meg Keresztesné Katona Mária
tagintézmény- vezetõtõl. Idén
közel 300.000 Ft került az ala-
pítvány számlájára - a részvéte-

li és támogatói jegyeknek, a
tombolavásárlásoknak vala-
mint a felajánlásoknak köszön-
hetõen -, amit eszközfejlesztés-
re fognak fordítani; az önkor-

mányzat által felajánlott
250.000 Ft értékû utalványt pe-
dig a legjobban teljesítõ osztá-
lyok használhatják majd fel. n

Szülõk- pedagógusok
Mikulás bálja

Évzáró összejövetelükön a
karácsonyt és az újesztendõt
is megünnepelték a helyi
nyugdíjasklub tagjai.

nBALOGH EMESE

Az Õszi Alkony Nyugdíjas-
klub tagsága decemberi utolsó
összejövetelén tartotta kará-
csonyi és óévbúcsúztató ren-
dezvényét. Ezen a napon a
Wolner pincében közösen fõz-
ték meg az ebédet, melyhez a
húst Jákli Viktor ajánlotta fel
számukra, majd beszélgetéssel
nótázással telt a délután. Nem

maradt el ugyanis az ünnepi
meglepetés: Szávolovics Gab-
riella nótaénekesként látoga-
tott el a nyugdíjasokhoz, akik
kedves ismerõsként fogadták,
s biztatására ezúttal is dalra fa-
kadtak.

Jelenleg 44 tagja van az idõ-
sek klubjának - tudtuk meg a
klubvezetõtõl Németh Lajos-
nétól, aki szeretné, ha gyara-
podna a tagság. Mint mondta,
heti rendszerességgel tartják
az összejöveteleiket a mûve-

lõdési házban, melynek mun-
katársai mindent megtesznek
azért, hogy jól érezzék magu-
kat. Rendelkezésükre áll a
legmodernebb technika, a
klubvezetõ pedig igyekszik
változatos, mindenki szá-

Karácsony az Õszi Alkony
Nyugdíjasklubban

Ü
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nLUKÁCSI PÁLNÉ, A DUOL-ON

MEGJELENT ALAPJÁN

Gyakran elhangzik, hogy a
mai világban milyen ridegek,
érzéketlenek az emberek, külö-
nösen a nagyobb városokban.
Amikor a fõvárosba utazom,
gyakran figyelem az arcokat,
hogy reagálnak egy-egy gesz-
tusra, jelenségre. Felvillanyoz-
za a napomat, ha például mo-
sollyal köszöni meg valaki,
hogy arrébb húzódtam a metró
ülésén, hogy õ is elférjen.

Az ünnepek elõtti egyik be-
vásárló körutam során kisváro-
sunkban a virágbolt bejáratánál
szép fagyöngycsokrot láttam.
Kiválasztottam egyet, s be
akartam menni fizetni, de az aj-
tót zárva találtam. Akkor vet-
tem észre, hogy ebédszünetrõl
még nem ért vissza a tulajdo-
nos. Néhány percig várakoz-
tam, aztán gondoltam egyet: a
fémpénzt a kosárkába tettem a
többi fagyöngycsokor mellé.

Gondoltam, majd megtalálja.
Ha nem, legközelebb kifizetem
még egyszer, nem olyan nagy
összeg. Pár nap elteltével jár-
tam megint arra. Bekukkantot-
tam megérdeklõdni, megtalál-
ta-e a pénzt. - Igen, - mondta
széles mosollyal, - de nem õ,
hanem az egyik vevõ, s behoz-
ta a boltba. Apróság? Igen, de
ilyenkor mondjuk, mégis van
az emberekben becsület! 

Mostanában a közösségi ol-
dalakon különös jótétemé-
nyekrõl lehetett olvasni. Egy
idõs hölgy kis csoki mikulá-
sokkal ajándékozta meg váro-
sa mentõseit. Másutt valaki
kifizette egy számára ismeret-
len autós helyett a parkolási
díjat, hogy ne legyen nagyobb
a büntetése. Megint más több
kilónyi cukrot, lisztet vásárolt
az egyik üzletben csak azért,
hogy odaadja a kijáratnál az
adománygyûjtõknek. Fodrá-
szomtól egy kis tubus sam-
pont kaptam a karácsonyi jó-

kívánság mellé. Egy réges-ré-
gi tanítvány - még a hetvenes
évekbõl - képeslappal köszön-
tött. Egyik este a szomszédom
behívott egy pohár pezsgõre.
Sokan segédkeztek városunk-
ban az ételosztáskor, az ado-
mánycsomagok összeállításá-
ban, hogy kicsit több jusson a
rászorulóknak.

Egy súlyos közlekedési bal-
eset után hosszú ideig kómá-
ban fekvõ, s most a fõváros-
ban gyógyulgató asszony kéz-
zel írt üzenettel kívánt boldog
karácsonyt Dunaföldvár lakó-
inak. Egy látogatója közvetí-
tésével ez a pár szó - még ki-
csit ákombákomos betûkkel
írva - bekerült lapunkba, s ol-
vasható volt az egyik közössé-
gi oldalon is, ahol nagyon so-
kan reagáltak. Az egyik hoz-
zászóló azt írta: Mert csodák
pedig vannak! Az üzeneteket
továbbítottuk, hogy a jókíván-
ságok gyógyító erejét Edit is
érezze. 

Mindezeket vajon a kará-
csony közeledte okán tettük?
Milyen jó lenne, ha nemmel
válaszolhatnánk! Elmúlt kará-
csony. De sokan hisszük, hogy
apró csodák pedig vannak! n

Mert csodák pedig vannak
„Az élet egyszeri és megismételhetetlen alkalom a

szeretetre, ez az egyetlen értelme.“
(Tolsztoj)

mára megfelelõ programot
összeállítani.

A Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat Támogató Szolgálata
is nagyban segíti a nyugdíjaso-
kat, hiszen háztól házig szállít-
ja õket, így mindenki bizton-
ságban közlekedhet még a leg-
zordabb idõjárási körülmények
között is.

A földvári szépkorú társaság
jó kapcsolatot ápol a környék-
beli - Petõfi telepi, daruszent-
miklósi és madocsai - klubok-
kal is, egymás jeles rendezvé-
nyein kölcsönösen részt vesz-
nek. n

Száz éve, 1915. január 15-én
született Faragó Antal általá-
nos iskolai tanár, atlétikaedzõ. 

nSZÁSZVÁRI JÓZSEFNÉ

Faragó Antal Solton szüle-
tett, édesanyja Joó Mária,
édesapja Faragó Antal. Apai
nagyanyja a török származású
Szulamon Teréz volt. Gyak-
ran emlegette, hogy tõle örö-
költe sûrû, fekete haját. Há-
rom lánytestvére volt: Teréz,
Mária és Jolán.

Solton járt elemi és polgári
iskolába. 1936-ban végezte el
a tanítóképzõt Nagykõrösön.
Szeretett tanára volt Nagy
Sándor, akinek szigorú és kö-

vetkezetes pedagógiai elveit,
módszereit sokat emlegette, s
késõbb tanári pályáján maga
is alkalmazta.

1936-tól 1948-ig a Bihar
megyei Szerepen, majd

Maroslelén volt kántortanító.
Innen vonult be katonának
1942-ben; a második világhá-
borúban hadnagyi rangban
századparancsnokként szol-
gált. Csapatával a Don kanya-
rig vonult. Az 1943-as vissza-
vonulás során Ukrajnában az
orosz katonák elfogták õt és
az egységét, életüket egy idõs,
ukrán nõ mentette meg. Az
ukránok baráti viselkedése el-
gondolkodtatta egy Ukrán -
Magyar Konföderáció hasz-
nosságáról. Az egység egész
Németországig hátrált, ahol
amerikai fogságba esett. Az
amerikaiak nagyon embersé-
gesek voltak az elfogott kato-
nákhoz, a fegyverletétel után
nem bántották õket. Gyakran
emlegette, hogy pezsgõvel

Faragó Antalra emlékezünk

Berze-Nagy

Ilona Városi

Könyvtár 
Január 16-tól Janikovszky

Éva vándorkiállítás

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

Ü

Ü



9.

ünnepelték gyõzelmüket,
amivel a hadifoglyokat is
megkínálták. Csokoládét is
adtak az éhezõ, sovány embe-
reknek. Az amerikaiak ember-
séges viselkedése mély nyo-
mokat hagyott benne, s ezek a
háborús „élmények“ meghatá-
rozták késõbbi világnézetét.

1948-tól 1975-ös nyugdíja-
zásáig Dunaföldváron dolgo-
zott, elõször kántortanítóként,
majd a pécsi Tanárképzõ Fõ-
iskola testnevelés szakának
elvégzése után testnevelés
szakos tanárként. 1949-ben
nõsült meg, felesége Pánczél
Julianna is tanárként dolgo-
zott a Dunaföldvári I. számú
Általános Iskolában. 1950-
ben született fiuk, Antal
(Toncsi), 1953-ban lányuk,
Judit. A helyi gimnázium
megalakulásakor, az 1952/53-
as tanévben óraadó tanárként
testnevelést tanított, majd
évekig dolgozott a Dunaföld-
várra kihelyezett, tagozatként
mûködõ Ipari Szakmunkás-
képzõ Intézet tanáraként is.

A termõföld tisztelete a há-
borús években alakult ki ben-
ne. Sokszor mondta, hogy ha
háború lesz, jó, ha van egy da-
rab föld, amibe krumplit lehet
ültetni. Pedagógusként 1-1
hold illetményföldet kaptak,
amit eleinte maguk mûveltek
meg. Birkákat vásárolt, anya-
disznót tartott. Az Antal-he-
gyen fél hektáros szõlõt mû-
velt, ami kora tavasztól késõ
õszig sok munkát adott. Na-
gyon szerette ezt a szõlõt,
még hetven éves korában is
aktívan dolgozott benne. Min-

dig büszkén és boldogan vitte
haza a megtermelt gyümöl-
csöket. A szõlõbõl bort készí-
tett, amit a Rókus kápolna
melletti pincében dolgozott
fel.(A háborúban a rossz, vita-
minhiányos táplálkozás miatt
bõrbetegséget kapott. Mesélt
egy szilvafáról, amelyik az út
szélén állt. Az éhes csapat rá-
vetette magát a termésre, a
bõrbetegségét - úgy érezte - ez
a szilva gyógyította meg.)

A földmûvelés mellett sokat
foglalkozott tudományokkal
is. Az Élet és Tudomány címû
folyóiratot járatta, és kivétel
nélkül minden cikkét elolvas-
ta. Különösen a csillagászat
érdekelte. Órákig tudott be-
szélni egy-egy új felfedezés-
rõl. Szerette a történelmi té-
májú regényeket, élénken fog-
lalkoztatták a politikai esemé-
nyek. A rádióban óránként
meghallgatta a híreket. Min-
den hírrõl volt véleménye,
amit másokkal is - sokszor
élénk vitát kezdeményezve -
megosztott.

Nagyon sokat tett Dunaföld-
vár sportjáért. Nemcsak a tan-
órákon végzett munkája volt
kiemelkedõ, hanem a szabad-
idõs sporttevékenység fellendí-
tésében is aktívan részt vett.
Télen a tornát tartotta a legfon-
tosabbnak, tavasztól õszig az
atlétika szakosztályban tevé-
kenykedett, nyaranta úszótan-
folyamokat szervezett a Du-
nán. Emellett sakkozni tanítot-
ta a gyerekeket. Rendszeresen
szervezett és rendezett nagysi-
kerû tornaünnepélyeket. 1960-
tól 1975-ig az ÁISB (Általános

Iskolai Sport Bizottság) elnöke
volt. Az általános iskolások út-
törõ olimpiai versenyeinek irá-
nyítójaként koordinálta a Paksi
Járás különbözõ korcsoportos
versenyeit, bajnokságait; Fara-
gó Antal vezette a nagyközség
sportkörének atlétika szakosz-
tályát is.

Több tanítványa ért el nagy-
szerû eredményt a különféle
sportágakban. Berecz Lajos,
az örökmozgó, apró termetû
tornász, a sakkozó Pintér
György, a tájfutó Haspel And-
rea, az atléták közül: Kun Já-
nos, Békefi László, Köntös
Géza, Gallai Erzsébet, Vörös
László, Horváth Pál, Tóth Pál,
Szabados László, Bernáth
László, Vida Sándor, Györkõ
Györgyi - a teljesség igénye
nélkül - mind kedves tanítvá-
nya volt. Munkája során a leg-
nagyobb sikert az Ötvös test-
vérek érték el, akik a magyar
atlétikai válogatott keret tag-
jai voltak, és nemzetközi szin-
tû atlétikai versenyeken is si-
kerrel szerepeltek.

Gyermekeivel is sikerült
megszerettetnie a sportot: Ju-
dit lánya Kiss Évával és Nikl
Katalinnal egy csapatban
1967-ben megyei úttörõ olim-
piát nyert, így a csillebérci or-
szágos verseny résztvevõi le-
hettek. A sakk mellett asztali-
tenisszel foglalkozott ver-
senyszerûen. Antal fia atlé-
tizált (magasugrás, négytusa)
és tornázott - édesapja nagy
örömére. 

De nemcsak a tehetséges
gyermekekkel törõdött, a sze-
rényebb képességû tanítvá-

nyaival is megértette: szorga-
lom, kitartás nélkül nincs si-
ker. Szerinte „a nevelés nem
más, mint az akadályok gördí-
tése a nevelt felé. Ezek leküz-
désére kell tanítani, serkenteni
az embert. Ez korántsem egy-
szerû feladat. A szokásostól
eltérõ egyéneket, egyénisége-
ket is meg kell tanítani mind-
arra, amit a társadalom, a kör-
nyezet joggal elvár… A neve-
lésnek szigorúnak, tudatosnak
és következetesnek kell lenni.
A jó irányban fejlõdõ szemé-
lyiség képes csak a pozitív
alkotásra“. 

1975-ben ment nyugdíjba,
de a munkát nem hagyta abba.
Edzésterveket készített Ötvös
Imre számára, és a szõlõmû-
velés is sok feladatot adott.
Tevékeny élete, 2001. decem-
ber 13-án ért véget, hamvai a
Fölvégi temetõ református
parcellájában nyugszanak

Díjak, kitüntetések
Számos  - járási, megyei, or-

szágos - kitüntetést, jutalmat ka-
pott , például: A dolgozó népért,
a hazáért; Jó munkáért

Forrás:
Besenyei Jánosné, Fara-

gó Judit (lánya) visszaem-
lékezései  családi  i ratok
alapján.

Irodalom:
Sumicz Árpád: Szigorú sze-

retet = Dunaföldvár közéleti
lap, 1994. február 25.

Lukácsi Pál, Bognár Zoltán,
Dull Béláné, Balogh Emese:
A dunaföldvári Magyar Lász-
ló Gimnázium évkönyve. 50
éves jubileum. Dunaújváros,
2002 n

Ü

Áldott idõ
(Kronosz és Kairosz)

nSIMON ISTVÁN

Az ó- és újév ünneplése nem-
csak mulattat, de el is gondolkod-
tat. Mert eszünkbe juttatja Villon
néhány sorát, miszerint: „Az
évek szállnak, mint a percek, vé-

red kiontott harmatával irgal-
mazz nekünk, Jézus herceg.“

Amikor újév köszönt ránk,
néhány pillanatig szembesü-
lünk a láthatatlan idõvel, amely
ilyenkor látható, tetten érhetõ
és megkülönböztethetõ. Mert,
hiszen kétféle idõ van: Kairosz
és Kronosz, vagyis van telõ, és
van múló idõ is. 

Jól telt az idõnk, szoktuk
mondani, vagy oly gyorsan el-
múlt, hogy észre sem vettük,
mondjuk máskor. Amikor be-
telt az idõ, vagyis teljessé lett,
Jézus Krisztus akkor született
meg. „Mert mindennek rendelt
ideje van, vagyis mindennek
megvan a maga ideje. Megvan
az ideje a születésnek, és meg-

van az ideje a meghalásnak.
Megvan az ideje a sírásnak, és
megvan az ideje a nevetésnek.
Megvan az ideje a hallgatásnak,
és megvan az ideje a beszéd-
nek. Megvan az ideje a háború-
nak, és megvan az ideje a béké-
nek“ (Prédikátor könyve). Egy-
szóval mindennek megvan a
maga ideje, kairosza, amely Ü



nem más, mint az áldott idõ,
amelyben az történik éppen,
aminek történnie kell. 

A kérdés csak az, hogy kü-
lönbséget tudunk-e tenni a telõ
és a múló idõ között, tudjuk-e,
hogy éppen most minek jött el
az ideje. Tudjuk-e, hogy mikor
mire adatik nekünk az idõ. Mi-
vel „rohan az idõ“, mi is roha-
nunk és kapkodunk, egyre töb-
bet vállalunk. Így nem jut idõ
sem magunkra, sem egymásra,
sem az idõ Urára, pedig Neki
van ideje ránk. „Nekem van
idõm, én várhatok, elõttem
szolgáim a századok. Jónás
majd elmegy, de helyette jõ
más. Ekképp gondolá az Úr,
csak ezt nem tudhatta Jónás“
(Babits: Jónás könyve). 

Nekünk sajnos nincs idõnk
semmire, még arra se, hogy az
elmúlásra gondoljunk, jelesül
arra, ha elmegyünk, lesz majd
helyettünk más, aki folytatja
azt, amit mi elkezdtünk, de be
nem fejeztünk. 

Régen, még az „antivilág-
ban“ történt, hogy Németor-
szágban jártam, és egy nagyon
kedves idõs hölggyel, Frau
Erhardttal találkoztam. (Aki
szépen öregszik meg, és köz-
ben még némi bölcsességre is
szert tesz, az jól kihasználta a
neki adatott idõt, számára Kro-
noszból Kairosz lett, vagyis ál-

dott idõ). Ilyen volt Frau
Erhardt is, akinek egyszer imí-
gyen panaszkodtam: „Otthon
semmire sincs idõm, annyi a
teendõm, hogy nem tudom,
mihez kezdjek, mit tegyek.“
Mire õ csöndesen, mosolyogva
így válaszolt: „Immer am
wichtigsten, mindig a legfon-
tosabbat.“ 

Sok-sok év eltelt azóta, ha
sok a tennivalóm és kevés az
idõm, mindig eszembe jut e
bölcs tanács: Mindig a legfon-
tosabbat. Ilyenkor igyekszem
megkülönböztetni az idõket, és
megtalálni a tennivalók között
a legfontosabbat, azt, aminek
éppen rendelt ideje van, amire
áldott idõ adatott nekem. Saj-
nos ez nem mindig sikerül. 

Egy kollégám és barátom, aki
igen sokat jelentett nekem, bár
mostanság ritkán találkoztunk,
ismét betegeskedni kezdett.
Amikor fölhívtam a nyáron,
kért, hogy látogassam meg az
otthonában. Sokáig dédelget-
tem magamban a tervet, hogy
meglátogatom õt, aki lelkipász-
tor, teológiai tanár és nagybetûs
ember is volt egy személyben.
Eltelt a nyár, de a látogatás el-
maradt, mert az „idõk gono-
szak“, olykor becsapnak ben-
nünket. Az ünnepek alatt sok-
szor gondoltam rá, hogy telefo-
non keresem õt, de a hívás vé-

gül elmaradt. Egyszer csak
megszólalt a telefonom a fáj-
dalmas hírrel: A barátom el-
hunyt. Azóta sokszor eszembe
jut, hogy a nekem adatott idõ-
vel rosszul sáfárkodtam, a
Kairoszt, az áldott idõt elmu-
lasztottam. Képzeletben újra
meg újra fölkerekedek és elin-
dulok Kecskemét irányába,
hogy meglátogassam õt, hogy
utoljára láthassam. A telefono-
mat is kézbe veszem, de amikor
hívnám, eszembe jut, hogy már
késõ, mert mindennek rendelt
ideje van: megvan az ideje a
születésnek, és megvan az ideje
a meghalásnak. Immár nem te-
hetek mást, elnapolom azt a bi-
zonyos látogatást arra az idõre,
amikor a nekem adatott idõ
végleg lejár. 

Mivel az évek szállnak, mint
a percek, nem mindegy, hogyan
gazdálkodunk az idõvel, a Kro-
noszból Kairosz is lehet, és for-
dítva. A Holt költõk társasága
címû filmben a tanár - nagysze-
rû, nemrég elhunyt Robin
Williams - egy tablót mutat a
diákoknak, melynek szereplõi
már rég halottak. Egykor õk is
lelkes ifjak voltak, akik az el-
múlásra egyáltalán nem gon-
doltak, most pedig mindnyájan
holtak. „Nem mindegy, hogyan
éltek, mit csináltok, hogy az
idõt mire használjátok. Éljétek

az életeteket, amíg csak teheti-
tek, ne hagyjátok, hogy nyom-
talanul elmúljon az életetek!“
Az ifjak megfogadják a tanár
tanácsát, ezért sok különös ka-
landba keverednek, az iskola
rendjével is szembekerülnek,
de legalább élnek. 

A jól kihasznált idõ, a
Kairosz, az áldott idõ, amely
egyaránt értelmet ad az életnek
és a halálnak. Sokan élnek a mi
kis városunkban olyanok, akik
számára az idõ valóban áldást
jelentett és jelent ma is. Õk,
akik az életükkel hozzájárulnak
a Teremtéshez, mert általuk is
épül és szépül ez a teremtett vi-
lág. Közülük is kiemelkedik a
96 esztendõs Oszoli Piroska né-
ni, városunk ihletett és szeretett
festõje, akit ezúton is köszön-
tünk, és kívánjuk neki, hogy vi-
selni tudja az idõs kor minden
nehézségét és olykor örömöt is
találjon benne. Kevés olyan ház
van Dunaföldváron, melyet ne
díszítene egy általa készített,
gyönyörûséges földvári fest-
mény. Jó lenne, ha még életé-
ben egy állandó kiállítás dicsér-
hetné az õ mûvészetét, valamint
szeretett városunk szépségét. 

Az újév elsõ pillanataiban
szembesülhettünk a láthatatlan
idõvel, amely áldott idõ lehet
számunkra, ha jól élünk vele.
Tegyünk így. n
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GIMNÁZIUMI KÉPZÉS
7020 Dunaföldvár,
Templom u. 5.
Tel.: 75/ 541-269, 75/ 541-270

A gimnáziumban nappali
tagozaton 4 és 6 osztályos, es-
ti tagozaton 4 évfolyamos
képzés folyik. Intézményün-
ket családias légkör jellemzi.
Az alacsonyabb tanulói lét-
szám elõnyeit a felzárkózta-
tásban, a tehetséggondozás-
ban, illetve a tanulói szemé-
lyiség megismerésében is
hasznosítani tudjuk; minden-
kire odafigyelõ nevelõi-okta-
tói munka jellemzi középis-
kolánkat.  

A hozzáadott pedagógiai
érték középiskolai rangsorá-
ban Tolna megyében 3., or-
szágosan 35. helyen áll gim-
náziumunk.

A tantestület legfontosabb
feladatának azt tekinti, hogy a
tanulókat - képességeik kibon-
takoztatásával- felkészítse a si-
keres érettségi, felvételi vizs-
gára; a sikeres pályaválasztás-
ra. Diákjaink kétharmada a fel-
sõoktatásban tanul tovább; ta-
nítványaink megállják helyü-
ket a tanulás és a munka vilá-
gában.

Ösztönözzük diákjainkat a
középiskolai versenyeken

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános
Iskola, Alapfokú Mûvészeti Iskola, Gimnázi-
um 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 Ü



részvételre, melyek költsé-
geit az „Áldozzunk Gyermeke-
ink Tudásáért“ Alapítvány tá-
mogatja.

A tanulmányok elmélyítése, a
tantárgyi versenyekre való fel-
készülés érdekében diákjaink
számára többletórákat biztosí-
tunk, továbbá érdeklõdési kö-
rök szerint szakköröket, tehet-
séggondozó csoportokat szer-
vezünk. Tanulóinkat felkészít-
jük 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 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 tanter-
vû osztályok vannak, tantárgyi

rendszerünk és óraterveink biz-
tosítják a tanulóknak az esetle-
ges iskolaváltás lehetõségét.
Az intézményben három ide-
gen 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) 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
formában (7-12. osztály)
több idõ jut az egyes szaktár-
gyakon belüli elmélyülésre, a
törzsanyagból való kitekintés-
re. A diákok csoportbontás-
ban tanulják a magyar nyel-
vet, informatikát, a matemati-
kát és az idegen nyelveket; 9-
10. évfolyamon többletórát
biztosítunk idegen nyelvek-
bõl, informatikából; 11-12.év-
folyamon emelt óraszámban
készítjük fel tanulóinkat az
emelt- és középszintû érettsé-
gi 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 kérel-
mekrõl szintén az általános
iskolai tanulmányi eredmé-
nyek alapján döntünk. A fel-
vételi pontszámot 6 tantárgy
(magyar nyelv, magyar iroda-
lom, matematika, történelem,
idegen nyelv, informatika) 5.
év végi, 6. félévi érdemje-
gyekbõl számoljuk (max. 60
pont)

Az esti tagozatú felnõttkép-
zés (érettségi 3 év alatt) iránt
érdeklõdõk a gimnázium elér-
hetõségein kaphatnak tájékoz-
tatást.

Megbízható tudás, megala-
pozott továbbtanulás, aktív
sport és diákélet.

SZAKISKOLAI és
SPECIÁLIS SZAKIS-
KOLAI 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 sajátít-
ják el a szakma alapjait, 10.
osztálytól tanulószerzõdéssel
vállalkozásokban tanulják a
választott szakmát. A tanuló-
szerzõdés megkötése után ta-
nulmányi eredménytõl függõen
ösztöndíjban részesülnek, hi-
ányszakmák esetén diákjaink
állami ösztöndíjat is kaphat-
nak.

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

Intézményünk jól felszerelt:
saját tankonyhával, tanebéd-
lõvel, tanmûhellyel, tankert-
tel, pályaorientációs tanter-
mekkel, nyelvi- és informatikai
szaktanteremmel rendelkezik.

Felzárkóztató tevékeny-
séggel is segítjük tanítványa-
ink eredményességét. Tehet-
séges diákjaink eredménye-
sen szerepelnek a szakiskolá-
sok közismereti tanulmányi
versenyén, végzõseink sike-
resen szerepelnek a szakmai
vizsgákon, tanítványaink
megállják helyüket a munka
világában.

Gyakorlati képzõhelye-
ink: 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 el-

adó
– Mezõgazdasági gazdaasz-

szony, falusi vendéglátó
– Panziós, falusi vendéglátó
A 2015-2016. tanévben ki-

lencedik osztályban az alábbi
szakmák indítását tervezzük:

– Épület- és szerkezetlaka-
tos 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 része-
sülnek e 3 szakmában. Az
ösztöndíj mértéke a tanulmá-
nyi eredménytõl függõen
10.000- 30.000 Ft lehet. A
szintvizsga letétele után tanu-
lószerzõdéssel külsõ gyakor-
lati helyen folytatják tanulmá-
nyaikat és további ösztöndíjat
is kapnak.
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Mûvelõdési
Központ
Januári programok 

A programok helyszíne a városi
mûvelõdési központban, az ettõl
eltérõ helyszíneket külön jelez-
zük.

JANUÁR 5., 12., 19., 26. HÉT-
FÕNKÉNT, 18:00
Téli esték elõadássorozat,
kertbarát klub 
JANUÁR 12. HÉTFÕ, 13:00
FILHARMÓNIA
Ifjúsági hangverseny bérlet
„A virtuóz zongorista“ Balog

József. Moderátor: dr. Lakner
Tamás
JANUÁR 13. KEDD 18:00
Népszerû tudomány elõadás-
sorozat
Az I. világháború elõzményei és
a magyar szerepvállalás
Elõadó: dr. Balla Tibor alezre-
des, a Hadtörténeti Intézet és
Múzeum osztályvezetõje
JANUÁR 15. CSÜTÖRTÖK, 10: ÉS

14:00
Pom-Pom meséi 
a miskolci Csodamalom Báb-
színház elõadása. Jegyár: 900 Ft
JANUÁR 22. CSÜTÖRTÖK 19:00
(EZ A PROGRAM KIEMELVE)
A Magyar Kultúra Napja
- a Dunaföldvár Kultúrájáért dí-
jak átadása
- Magyar Valentin (a Virtuózok
c. televíziós verseny középdön-
tõse) zongora- és Bán Máté Ju-
nior Prima díjas fuvolamûvész
koncertje. A belépés díjtalan!
JANUÁR 27. KEDD 18.00
NÉPSZERÛ TUDOMÁNY
Õseink hite a jövõ reménye
Elõadó: Nádasdy Borbála gróf-
nõ. Az írónõt bemutatja:
Palotainé Kali Gabriella
JANUÁR 30. PÉNTEK

„Szólít egy hang“ dalverseny a
Zsigec Musical szervezésében
JANUÁR 31. SZOMBAT 18:00
Kertbarát évzáró
FEBRUÁR 5. CSÜTÖRTÖK, 19:00
Téli színházbérlet 2. elõadás
Barbara - rock musical Ivancsics

Ilona és Színtársai elõadásában.
Fõbb szerepekben: Patai Anna,
Szolnoki Tibor, Bardóczy Atti-
la, Faragó András n
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Mozimûsor
JANUÁR 16. PÉNTEK 19:00
VÁLÁS FRANCIA MÓDRA
Színes, magyarul beszélõ, francia-olasz

romantikus vígjáték

Jegyár: 500 Ft
JANUÁR 23. PÉNTEK 19:00
APROPÓ SZERELEM
színes, magyarul beszélõ, amerikai-angolai

film

Jegyár: 500 Ft

JANUÁR 24. SZOMBAT

MOZGÓ MOZI
10:00 ASTERIX: AZ
ISTENEK OTTHONA - 3D
színes, magyarul beszélõ, francia családi

animációs film

Jegyárak: 1.300 Ft/gyerek és
nyugdíjas, 1.400 Ft/felnõtt
14:00 ANNIE
színes, magyarul beszélõ, amerikai vígjáték 

Jegyárak: 1.000 Ft/gyerek és
nyugdíjas, 1.200 Ft/felnõtt
16:00 HÕS6OS - 3D(!)
színes, magyarul beszélõ, amerikai animá-

ciós vígjáték

Jegyárak: 1.300 Ft/gyerek és
nyugdíjas, 1.400 Ft/felnõtt
18:00 A HETEDIK FIÚ -
3D(!)
színes, angol-amerikai fantasztikus kaland-

film 

Jegyárak: 1.300 Ft/gyerek és
nyugdíjas, 1.400 Ft/felnõtt
20:00 ELRABOLVA 3
zínes, magyarul beszélõ, francia film

Jegyárak: 1.000 Ft/gyerek és
nyugdíjas, 1.200 Ft/felnõtt
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SPECIÁLIS SZAKISKO-
LAI KÉPZÉS 

A 2015-2016. tanévben
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
Kiváló szakmai képzés!

Magas ösztöndíj! Profi gya-
korlati képzõhelyek! Biztos
elhelyezkedés! n

Téli színházi
elõadások
Jegyár: 3.300 Ft
2015. FEBRUÁR 5.
CSÜTÖRTÖK, 19.00
BARBARA 
erdélyi rock musical Ivancsics
Ilona és Színtársai elõadásá-
ban
Fõszereplõk: Patai Anna,
Bardóczy Attila, Szolnoki Ti-
bor (Jászai-díjas), Faragó
András
Rendezõ: Somogyi Szilárd
Egy fiatal, erdélyi lány törté-
nete 1989-tõl, aki az életét
övezõ káosz és magánya elle-
nére csupán boldog szeretne
lenni. Mindez egy adag kár-
pát-medencei realizmus, való-
ság szülte karcos humor és
fordulatokkal átszõtt sztori
keretében történik.

2015. FEBRUÁR 26.
CSÜTÖRTÖK, 19.00
MA ESTE SZABAD A
KECÓ
bulvár burleszk két részben a
Bánfalvi Stúdió elõadásában
Fõszerepelõk: Hujber Ferenc,
Kiss Ramóna, Farkasházi Ré-
ka, Száraz Dénes, Gesztesi
Károly, Harmath Imre
A több éve nyugodt házasság-
ban élõ Philipnek teljesen fel-
bolydul az élete, mikor egy
szeretõ által írt levelet talál  a
nappalijában, feltételezhetõen
a feleségének címezve…

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-muvhaz.hu
(online jegyrendelés) n

Ü

Versenyered-
mények a
Magyar László
Gimnáziumban
nBALOGH EMESE

A Magyar László Gimnázi-
um 10. osztályosai nyerték
meg az „Élet az ártéren“ me-
gyei természet- és környezet-

védelmi vetélkedõt. A csapa-
tot - Martics Atina, Rabóczki
Katalin és Radnai Fanni -
Horváth Balázs tanár úr készí-
tette fel a versenyre.

November 29- én Budapes-
ten rendezték meg a „Regösök
húrján“ országos- vers és pró-
zamondó találkozó gáláját,
ahol Fafka Borbála teljesítmé-
nyét ezüst oklevéllel ismerte
el a szakmai zsûri. n
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Rendõrségi hírek

SZABÁLYSÉRTÉS: 
Állampolgári bejelentés alap-

ján valamint a mezõõrök, pol-
gárõrök és a rendõrjárõrök mun-
kájának eredményeként több
fatolvajt állítottak elõ. Eszközei-
ket lefoglalták, eljárást indítot-
tak a tettesek ellen. A rendõrség
ismételten kéri a határt járókat,
tulajdonosokat, ügyeljenek saját
és szomszédaik értékeire.

Több bolti tolvaj ellen indult
eljárás, akik meghallgatásuk
után szabálysértési õrizetbe ke-
rültek. 12-13 ezer forint értékû
lopásért õrizetbe kerülhetnek a
tolvajok. Az ügyben a bíróság
dönt.  

KÖZLEKEDÉS:
A rendõrség a rossz, csúszós,

téli idõben is kint lesz az utak
mellett, hogy megelõzzék a bal-
eseteket, szabálysértéseket. A
gépkocsivezetõk között sokan
nem használják a biztonsági
övet. Ha van gyermekülés a jár-
mûben, többször elõfordult, hogy
a gyerekek nem voltak bekötve.

Több koccanásos baleset volt
az utóbbi idõben, ezért tartsák
be a követési távolságot. De-
cemberben ittas vezetõ is rend-
õrkézre került, tettének komoly
következményei lesznek. Dönt-
sék el: vezetnek vagy isznak!

A közlekedés biztonsága ér-
dekében nagyobb rendõri akci-
ók várhatók. A helyi rendõrö-

kön kívül ezekben vidékiek is
részt vesznek.
BÛNÜGY:

Az év vége bûnügyi szem-
pontból kicsit nyugodtabb volt,
néhány kisebb lopás, csalás mi-
att kellett intézkedniük a rend-
õröknek.

Szilveszter éjjelén egy csalá-
di háznál két barát összetûzött,
egyikük egy pillangó késsel
megszúrta a másikat. A tettest
elõállították, folyik ellene
szakértõ bevonásával az eljá-
rás. Tettének oka a túlzott alko-
holfogyasztás volt.

Bejelentés érkezett a rendõr-
séghez, hogy valaki fel akar
robbantani egy házat. A hír
igaz volt, a rendõrségnek sike-

rült megakadályoznia a tragé-
diát. Az elkövetõvel szemben
közveszély okozása miatt eljá-
rás folyik.

A nagy hidegben befagyott a
Sárga gödörnél lévõ kis tó. A
befagyott vízben egy középko-
rú nõ holttestét találták a rend-
õrök. Azonosítása sikerrel járt,
egy helyi lakossal történt a tra-
gédia. Bûncselekmény nem
történt. 

A télnek még nincs vége, jö-
hetnek nagy hidegek, figyelje-
nek egymásra, idõs szomszéda-
ikra! n

Hosszú, súlyos betegség
után 2014. december 16-
án, nyolcvankét éves korá-
ban elhunyt Regensburger
Józsefné. Utolsó útjára
2015. január 6-án kísérték
a Fehérvári utcai temetõbe.
Nyugodjon békében! 

2015. január 4-én nyolc-
vankilenc éves korában el-
hunyt Bertalan Emília. Te-
metése 2015. január 19-én
14 órakor lesz a Fehérvári
utcai temetõben. Nyugod-
jon békében!

2015. január 1-én életének
81. évében elhunyt Sziegl
Ferenc nyugalmazott iskola-
igazgató, Dunaföldvár Dísz-
polgára. 2015. január 9-én
helyezték örök nyugalomba
a Fehérvári utcai temetõben.
Sziegl Ferenc Hajóson szü-
letett 1933. augusztus 31-én.
1957-ben a Debreceni Tudo-
mányegyetem matematika-
fizika szakán kapott diplo-
mát. 1957 szeptemberében a
Dunaföldvári II. számú Álta-
lános Iskolában kezdte taná-
ri tevékenységét. Kollégáit
tisztelte, õk befogadták, és
szeretettel viszonozták visel-
kedését. 

Nagy szakmai felkészült-
séggel rendelkezett. A fizika
területén tudása különösen ki-
emelkedett, ami természetes
volt. Az egyetemen Jánossy
professzor úr tanította, aki az
Atomfizikai Kutató Intézet
vezetõjeként diákjait bevonta
a kutatói munkába. Elért

eredményeikkel hírnévre tet-
tek szert.

A fiatal szaktanárt tanítvá-
nyai hamar elfogadták, meg-
szerették. Jókedvvel bevonta
õket az óra menetébe, a lehe-
tõséghez mérten kísérleti esz-
közöket adott a kezükbe.
„Keressék az összefüggése-
ket!“ - logikus gondolkodásra
nevelt. A gyerekek fegyelme-
zetten dolgoztak, hangos fi-
gyelmeztetés nem szûrõdött
ki a szaktanterembõl. 

Ebben az idõben ipari isko-
la is mûködött a II. számú is-
kolában. A fiatal tanerõ len-
dületet hozott a mechanikai
szakon. 

Az értelmes, ambiciózus ta-
nárt 1964-ben nevezték ki az
iskola igazgatójának. Kollé-
gái tisztelték emberségéért,
vezetõi rátermettségéért.
Megkívánta a pontosságot, az
órákra való felkészülést.
Ahogy az anyagiak engedték
a tárgyi feltételeket biztosítot-
ta. Óralátogatásai is segítõ-
készségét mutatták, bírálatai
során elõször a pozitív dolgo-
kat emelte ki, utána mondta el
javaslatait a jobb eredmény
elérése érdekében. Kiállt kol-
légái mellett, ha támadás érte

õket. Igazgatói munkája mel-
lett az iskolaépületek felújítá-
sát is irányította. Az új torna-
csarnok is az õ mûködése ide-
jén épült. 

Sziegl Ferenc sokoldalú,
megbízható, ember- és gyer-
mekszeretõ egyéniség volt.
Erõs akarata, optimizmusa,
kitartása, embersége össze-
fogta és összetartotta a nagy-
számú tantestületét. Váro-
sunkban, a paksi járásban, de
a megyében is elismerték, ér-
tékelték munkáját és tisztelet-
ben tartották. 

Hosszú, tartalmas mûködé-
se után 1991-ben nyugdíjba
vonult. Pihenését más irányú
munkában talált meg. A Fel-
sõ- Öreghegyen telepített
gyönyörû kordonmûvelésû
szõlõjében tevékenykedett
nagy hozzáértéssel. Ott is ta-
nított. Többen követték mód-
szerét eredménnyel. A szép
környezet, a Duna látványa,
szemben a sziget, a csend
mind széppé tették nyugdíjas
éveit. 

2015. január 1-jén 81 éves
korában véglegesen megpi-
hent. Az Úristen adjon neki
örök nyugodalmat!

Pozsgai Sándorné

A háziorvosok péntek

délutáni 12 órától 17 óráig

történõ rendelési ideje

2015.01.16. Dr. Palkó Ágnes
2015.01.23. Dr. Móricz Zoltán
2015.01.30. Dr. Hallai Róbert
2015.02.06. Dr. Englert Rolland
2015.02.13. Dr. Palkó Ágnes
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December 18-án ünnepélyes
évértékelõt tartott a Holler
UFC a mûvelõdési ház nagy-
termében. Holler Ferenc, az
egyesület elnöke örömmel je-
lentette be, hogy 2014-ben új
szakosztállyal, a kézilabdá-
sokkal bõvült a klub. Felnõtt
férfi és nõi szakosztály és
ezek utánpótlás csapatai
szervezõdtek a szakemberek
irányításával. Jelenleg mint-
egy 300 sportolót foglalkoztat
a klub a labdarúgók és a ké-
zilabdások szakosztályában. 

nSZABADOS SÁMUEL

Az év sok gondot jelentett a
labdarúgóknak, elsõsorban a
sok esõ miatt. Edzéseket, mér-
kõzéseket kellett átszervezni a
pályák használhatatlansága mi-
att, és a gyakran kaotikus álla-
potok a labdarúgók teljesítmé-
nyére is kihatottak. 

Sikeresek voltak viszont a
pályázatok, melyekkel tovább
folytatódtak a technikai fej-
lesztések. Elkészült a pálya
modern, programozható öntö-
zõberendezése. Szintén pályá-
zati pénzbõl idén újraélesztõ
készülékeket kap mindkét
szakosztály, melyeket a mérkõ-
zésekre is elvisznek majd. A
tavaszi szezon kezdetére elké-
szül az elektromos eredmény-
jelzõ tábla, és folyamatban van
a sportpálya környéki autópar-
koló kialakítása is.

A fejlesztések mellett termé-
szetesen a sportolók sikerei is
az év eredményeihez tartoznak.
Ezekrõl a szakedzõk számoltak
be. A labdarúgók U7-es és 12-
es korosztályaival Szigeti
Ádám foglalkozott. A legfiata-
labbak esetében a cél, hogy mi-
nél több óvodást, kisiskolást
csalogassanak ki a pályára,

szerettessék meg velük a moz-
gást. Esetükben a foci nem ját-
szik még meghatározó szere-
pet, inkább a játék, a mozgás, a
közösségi szellem dominál.
Természetesen a labda azért
minden foglalkozáson szerepet
kap. A 12-es korosztály már
részt vesz a Bozsik program
mérkõzéssorozatán, valamint a

négy csapatot foglalkoztató
körzeti bajnokságban. Esetük-
ben még nem az eredmény a
fontos. A tornák célja, hogy le-
hetõséget kapjanak a gyerekek
a játékra, a pályán is mérni le-
hessen a teljesítményüket, fej-
lõdésüket.

Lesnyik Gábor az U 9-es
korosztály edzõje. A 15 fõs

Évet értékelt a Holler UFC

Simon Tamás

Ü

A DTSE által szervezett Du-
na Kupa autocross verseny-
sorozat utolsó versenye a Mi-
kulás Kupa volt, melyet ha-
gyományosan ismét váro-
sunkban rendeztek meg.
2014-ben ez volt az egyetlen
dunaföldvári helyszínû ver-
seny. 

nSZABADOS SÁMUEL

Kaszás Tamás egyesületi el-
nök szerint a 2014-es esztendõ-
ben nem volt meg a kellõ szer-
vezõi háttér a tavaszi és nyári
versenyidõszakban. Sokan
munkahelyi vagy egyéb elfog-
laltság miatt nem vállalkoztak
a szervezésre. Decemberben
azonban összeállt az a stáb,
mely már megfelelõ létszámú
volt a verseny lebonyolításá-
hoz. 

A verseny napján az idõjárás
nem kedvezett sem a pilóták-
nak, sem a nézõknek. Így a
csöpögõ esõben mindössze 21
autó állt rajthoz a nyolc futam
során, míg a korábbi években
nem volt ritka a 40-50 startoló
autó sem. Mindezektõl függet-
lenül igen izgalmas lett a vége
néhány futamnak. 

Szerencsére a pálya jó minõ-
ségû volt, a több napos esõt el-
nyelte a homok. Ami azért is
nagy szó, mert a résztvevõk
szerint ezt a versenyt máshol
meg sem tudták volna rendez-
ni, mert a többi pályán a víz
megmaradt a felszínen. 

A 2014-es év utolsó verse-
nyén sem maradhatott el a ku-
pasorozat kuriózuma, az egy-
órás óriás futam, melyet min-
dig az utolsó versenyen, itt

Dunaföldváron rendeznek meg 
A nap során négy földvári pi-

lóta állt rajthoz: Süveges Zol-
tán, Süveges László, Fülöp Já-
nos és Herpai István. A legsi-
keresebben Süveges Zoltán
szerepelt, Opel autójával a
„nagy kategória“ gyõztese lett.
A „közép kategóriában“ Süve-
ges László a harmadik, Herpai
István a negyedik helyen zárt.
Fülöp János az egyórás verse-
nyen indult. 

Az év során Süveges Zoltán

bizonyult a legeredményesebb
földvári versenyzõnek. Öt ver-
seny után a „nagy kategóriá-
ban“ õ a 2014-es év Duna Ku-
pa gyõztese. 

A szezonzáró versenyen bal-
eset nem történt, a szervezés
tökéletes volt. A hangulatra
sem lehetett panasz a verseny-
zõk, a technikai személyzet, a
közönség ezen a napon az évet
is búcsúztatta, így a gyõztesek-
nek járó pezsgõbõl mindenki-
nek jutott. n

A földvári Mikulás Kupával
zárult a szezon



December végén a Corner sö-
rözõben tartotta évértékelõ
és szezonzáró bankettjét me-
gyei elsõ osztályú labdarúgó
csapatunk, a DFC. Ez alka-
lommal Kerekes Béla edzõ
értékelte csapata õszi teljesít-
ményét. 

nSZABADOS SÁMUEL

Kerekes Béla a befektetett
munka és a körülmények fi-
gyelembe vételével elfogad-
ható eredményként értékelte a
7. helyezést; a középmezõny
felsõ házában zártuk a sze-
zont. Mint mondta, augusztus-
ban jól kezdett a gárda, gyõ-
zelemsorozattal indítottunk.
Érzõdött a nyári intenzív ala-
pozás pozitív hatása. Szep-
tembertõl azonban jött egy
hullámvölgy, ami részben az
esõzések miatt elhalasztott il-
letve helyszíncserés mérkõzé-
seknek is volt köszönhetõ.
Ezekben a hetekben az edzés-
munka is akadozott, de sze-
rencsére a szezon végére is-
mét magára talált a csapat. A
hullámzó teljesítményt iga-

zolja, hogy az év során voltak
látványos sikerek és váratlan
kudarcok is. A kiegyensúlyo-
zott, egyenletes teljesítmény
még hiányzott. 

A téli szünet után január kö-
zepén indul a felkészülés a ta-
vaszi kezdéshez, mely március
közepére várható. Két hét ala-
pozó edzés után februártól fel-
készülési mérkõzések sorozatát
tervezi a vezetés, akár heti két
alkalommal is. A pálya állapo-
tától függõen ezek nagy részét
valószínûleg vidéken rendezik
meg.

A január az átigazolások
idõszaka is. Még senki nem
jelezte a távozását, tehát nagy
valószínûséggel az õszi keret
megmarad. Néhány új igazo-
lás azonban a csapat erõsítése
végett szükséges. Konkrét
személyeket azonban az edzõ
még nem nevezett meg. Az
õsz során nagyon jól szereplõ
utánpótlás csapatban is van-
nak ígéretes tehetségek, töb-
ben közülük az NB II-ben is
fociznak. Elképzelhetõ, hogy
néhányan közülük a tavasz

során bekerülnek a felnõtt ke-
retbe és játéklehetõséget kap-
nak. 

A szakedzõ a bajnokság vé-
gére az 5. helyre várja a csapa-
tát, ennek eléréséhez viszont
focistáinknak felül kell múlni-
uk az eddigi teljesítményüket.

A földvári foci hagyományai és
természetesen a szurkolók is
elvárják, hogy mielõbb dobo-
gós helyre kerüljön a klub. Ke-
rekes Béla szerint körülbelül
két év múlva érik be az a játé-
kosállomány, amely erre képes
lehet. n

15.

Évértékelõ bankettet
tartott a DFC

keret számára a Bozsik
program biztosítja a megméret-
tetést. Madocsa, Bölcske,
Györköny és Simontornya gár-
dáival mérkõznek az év során
négy alkalommal 60 perces
körmérkõzésekkel. A korosz-
tály a labdarúgás alapelemei-
vel, technikai sajátosságaival
ismerkedik. Fontos a csapat-
szellem kialakítása, a sportsze-
rûség tudatosítása. Az eredmé-
nyeket még nem jegyzik, de az
edzõ szerint az elmúlt év során
a legtöbb alkalommal gyõztes-
ként hagyták el a pályát. 

Klein Attila a 14- 15 éves
korosztályt dirigálja. Itt már az
eredmények is fontosak, hiszen
a fiúk a megyei bajnokságban

és az NB II- ben játszanak. E
korban válik ismertté igazán,
hogy ki a tehetség, kinek mi-
lyen téren kell fejlõdnie, kiala-
kulnak az egyénre szabott fel-
adatok, edzésprogramok, s az
NB II- ben már országosan
jegyzett klubok utánpótlásával
is találkoznak a gyerekek. Az
edzõ szerint országos viszony-
latban a középmezõny felsõ ré-
szébe lehet elhelyezni a Holler
UFC csapatát a képességek és
eredmények tekintetében. E
korosztályból lépnek tovább a
fiatalok például a foci akadé-
miákba vagy magasabb osztá-
lyú klubokba. Szerencsére év-
rõl évre vannak tehetségek,
akik tovább tudnak lépni. A

klub számára ez egyszerre je-
lent örömöt és bánatot, mivel
magasabb szintre kerül egy te-
hetség, ugyanakkor el hagyja a
klubot. 

Simon Tamás 2014 szep-
temberében érkezett a Holler
UFC-be; az U 7-es és a 17-es
korosztályt irányítja. Koráb-
ban az NB III- ban Szabadegy-
házán focizott, ezután
edzõsködésre adta a fejét. Jól
érzi magát Földváron, s szeret-
ne továbblépni az edzõi pá-
lyán. Mint mondta, a 17 -es a
legkritikusabb korosztály. A
tinédzserkor minden gondja,
problémája ekkor jelenik meg.
A többségnek ez a kor válasz-
tóvonalat jelent az életében,

mert eldõl, hogy ki tehetséges,
kinek érdemes tovább folytat-
nia a játékot, s lemondani sok
mindenrõl a foci javára. A to-
vábbtanulás miatt sokan válta-
nak klubot, lakóhelyet is.
Mindezek miatt a korosztály
teljesítménye igen hullámzó, a
látványos sikereket gyakran
követik nagy bukások. 

A Holler UFC a téli idõ-
szakban nem hagyott sok pi-
henõt a játékosainak. Az ün-
nepek után elkezdõdött a fel-
készülés a tavaszi folytatásra.
Edzések zajlanak a csarnok-
ban, az idõjárás függvényében
a szabadban. Az idõsebb kor-
osztályok pedig teremfoci tor-
nákon is indulnak. n

Ü

Alphazoo Dunaföldvár
Rákóczi u. 2. (a városközpontban)

Telefon: 06 30 902 34 02

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

SZOMBATON: 800 – 1200

Folyamatosan újuló árukészlettel, törzsvásárlói ked-
vezménnyel, szakszerû, udvarias kiszolgálással várjuk az

újesztendõben is kedves vásárlóinkat!
Téli madáretetéshez magvak, faggyúgolyók kaphatók.

Akciós kutyaruhákat kínálunk a készlet erejéig.



Fotó: Kõszegi Dániel


