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Nem vezet be új adót az
önkormányzat
A megváltozott törvényi
rendelkezések szerint az önkormányzatok képviselõtestületei - az önkormányzati bevételek növelése, kiegészítése érdekében- olyan települési adókat vezethetnek
be, amelyeket más törvény
nem tilt.

n BALOGH EMESE
Az országos médiában több
hír foglalkozott már az egyes
önkormányzatok új - úszómedencékre, garázsokra, tornyokra, nõtlen férfiakra - vonatkozó
lehetséges adónemeirõl, és
Dunaföldváron is felröppentek
különbözõ szóbeszédek e témában.
Horváth Zsolt, városunk polgármestere tájékoztatta lapunkat, 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 maradnak meg - hangsúlyozta a

városvezetõ -, ezek a talajterhelési díj, a helyi iparûzési adó
és a kommunális adó.“
Talajterhelési díjat annak
kell fizetnie, aki vezetékes vizet használ, de nem kötött rá a
szennyvízcsatorna hálózatra,
bár mûszakilag ez lehetséges
lenne. Dunaföldvár Város Önkormányzata nem emelte a
központilag meghatározott talajterhelési díjat, inkább kedvezményessé tette azáltal, hogy
az adómentes vízmennyiséget
5 köbméterrõl 10 köbméterben
határozta meg.
A helyi iparûzési adó mértékében (2%) nem történt változás a korábbi évhez képest,
ahogy az idegenforgalmi adó
is vendégéjszakánként 300 Ft
maradt. Egyedül a magánszemélyek kommunális adója
változott a 2014-es esztendõhöz viszonyítva: a tavalyi
10.000 Ft helyett 11.000 forintra nõtt ez a helyi adó.
Azonban különbözõ kedvezményeket is beépített a képvi-

Pálinkafõzõk Üléstermi
tudósítások
figyelem
Tájékoztató!

n POLGÁRMESTERI HIVATAL,
DUNAFÖLDVÁR

A magánfõzésre és a bérfõzésre vonatkozó szabályok
2015. január l-jétõl megváltoztak!
A desztillálóberendezéssel
már rendelkezõknek bejelentési kötelezettségük keletkezett.
Határidõ: 2015. január 15.
Részletes tájékoztató a
www.dunafoldvar.hu honlapunkon található.

Dunaföldvár Város Képviselõ-testülete december 16-án
tartotta soros ülését, melynek
napirendjén 31 nyilvános
ülésen tárgyalandó téma szerepelt.

n BAKSAY ERIKA

Az elsõ napirendben a képviselõk a helyi szociális és gyermekvédelmi
ellátórendszer
egyes szabályairól szóló rendeletet módosították a 2015. évi
változások szerint, majd a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási
helyi rendeletet a szolgáltató
díjmódosítása miatt.
2.

selõ-testület a helyi adókról
szóló rendeletébe. Így a kommunális adó 50 százalékát kell
csak fizetniük a 70 év feletti
nyugdíjasoknak, továbbá a
garázsok, a mûhelyek, a présházak, a gazdasági épületek és
a külterületen álló 20 m2-nél
nagyobb építmények tulajdonosainak. Ugyanilyen kedvezményre jogosultak a belterületi telkek és a földterületek birtokosai. A képviselõ-testület
azt is szabályozta, milyen
esetben nem kell kommunális
adót fizetni. Az aktívan dolgozó önkéntes tûzoltók egy

ingatlanuk után 100 százalékos kedvezményben részesülnek, továbbá nem kell adózni
a lakóházzal azonos helyrajzi
számon lévõ nem lakáscélú
építmény után valamint a külterületen lévõ, de a nyilvántartásban 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 minimális építési teleknagyságnál kisebb.

Beszámolót fogadtak el a
polgármesteri hivatal 2014. évi
munkájáról, majd elfogadták a
képviselõ-testület 2015. évi
Munkatervét. A testület beszámolót fogadott el az Oktatási,
Kulturális, Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság, illetve
az Ügyrendi, Közrendvédelmi
és Jogi Bizottság saját hatáskörben meghozott 2014. évi
döntéseirõl. Ezután a képviselõ-testület elfogadta a 2015. évi
Belsõ Ellenõrzési Tervet, majd
engedélyezte az önkormányzat
számára az éven belüli folyószámla hitelkeret felvételét,
melyet a költségvetési rendeletbe 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 valamint Házirendjét, illetve a felvételi körzethatárokat.
A képviselõk elfogadták a
városi
nagyrendezvények
programtervezetét és költségvetését a 2015. évre, illetve a
város Sportkoncepcióját a
2015-2020 közötti idõszakra.
A testület határozott arról,
hogy az eddigi feltételekkel továbbra is mûködteti a pályaudvari nyilvános vécét, illetve a
közköltségen történõ temetési
szolgatatás elvégzésével a
PANTAR Bt-t bízta meg.
A következõ napirendekben
a képviselõk elfogadták a
Dunaföldvári Polgárõrség támogatási kérelmét, és szá- Ü
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Ü mára 200.000 Ft vissza nem
térítendõ támogatást ítéltek
meg, illetve az éves költségvetés elfogadásáig biztosítják
részére a tavalyi önkormányzati támogatással megegyezõ támogatást.
Majd öt, társulásokban végzett, 2014. évi tevékenységrõl
fogadtak el a képviselõk beszámolót. Ezek a társulások: a
Paksi Többcélú Kistérségi Társulás, a D-B-M Köznevelési
Intézményfenntartó Társulás, a
Dunaföldvár és Környéke
Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás, a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás, és a Dunaföldvár,

Bölcske, Madocsa, Paks települések -Madocsai Agglomeráció- Szennyvízelvezetésének
és Szennyvízkezelésének Fejlesztõ Önkormányzati Társulás.
A 17. napirendben a testület
beszámolót fogadott el a D-B-M
Mikrotérségi Óvoda és Bölcsõde bevételeinek és kiadásainak
3/4 éves állásáról, majd ugyanitt határozatlan idejû rehabilitációs foglakoztatást engedélyezett.
Ezután a képviselõk felülvizsgálták és módosították a
Paksi Többcélú Kistérségi
Társulás Társulási Megállapodását, majd módosították a
Dunaföldvár,
Bölcske,

Madocsa Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetését, illetve módosították a társulási megállapodást.
Felülvizsgálták és módosították a Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Társulás
Társulási Megállapodását,
majd a D-B-M-Paks települések -Madocsai AgglomerációSzennyvízelvezetésének és
Szennyvízkezelésének Fejlesztõ Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodását.
A testület hozzájárult Ócsa
és Taksony települések KözépDuna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozásához.

A 26. napirendben, a Kossuth Lajos utcai akusztikus forgalomlassító eszközök sorsával
kapcsolatban a testület egyelõre elhalasztotta a döntést, megvizsgálja a lehetséges variációk
várható hatását. Ezután a képviselõk a Dankó Pista utcai
partomlás helyreállítására vis
maior támogatás benyújtásáról
határoztak, majd lakossági ingatlan-felajánlási, ingatlanvásárlási, illetve haszonbérleti
ügyekben döntött.
Az utolsó napirendben a képviselõ-testület a Bizalom Köre
Szociális Szövetkezettel való
együttmûködés lehetõségeit
vizsgálta, és egyelõre megadta
az elvi támogatást.

n

Tovább bõvül a
bioetanol üzem
Három éve kezdte meg a termelést városunkban a Pannonia Ethanol Zrt. modern
üzeme. A cég vezetése már
akkor elhatározta, hogy a
gazdaság igényei és lehetõségei szerint bõvíteni fogja az
üzem kapacitását. A következõ évben megtörtént a bõvítés, belsõ erõforrásokból, kevésbé látványos külsõségekkel.

n SZABADOS SÁMUEL
Az eredmény 25 %-os kapacitásnövekedés lett. Döntõ
fordulatot jelentett 2014 tavasza, mikor eldõlt, hogy Mohácson nem épül fel az újabb
üzem, ezért a vezetés a dunaföldvári telep nagyobb arányú
bõvítése mellett döntött. Reng
Zoltán vezérigazgató közleményben számolt be a bõvítésrõl, melynek fontos állomása volt a hitelfelvételi szerzõdés megkötése a Magyar
Export-Import Bankkal. Az
ünnepélyes aláírásra december 10-én Dunaföldváron került sor a Külügy és Külgaz-

dasági Minisztérium képviselõinek jelenlétében.
A vezérigazgató tájékoztatása szerint a munkálatok megkezdõdtek, és várhatóan 2016
elsõ hónapjaiban már bõvített
kapacitással fog termelni az
üzem. A 33 millió eurós költségek fedezetét 25 millió eurós
hitelbõl, illetve egyéb forrásokból teremtik meg.
A fejlesztésnek köszönhetõen az alkalmazotti létszám
10-15 fõvel emelkedhet majd.
A három évvel ezelõtti kezdéskor 90 alkalmazottal indult az üzem jelenleg százhúszan dolgoznak a gyárban, tehát a bõvítésekkel párhuzamosan 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 kapacitású egységévé válhat. Ehhez hasonlóak vagy nagyobbak
csak az amerikai kontinensen
találhatók.
A vezérigazgató reagált a
városi ivóvízkészlet csökkenésével kapcsolatos aggályokra is. Szerinte a vízkészlet
csökkenése nem jelentõs, a Ü
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Ü szakhatóságok ezt rendszeresen ellenõrzik. Amennyiben
elérné a kritikus határt, rögtön
beavatkozásra lenne szükség.
Mint mondta, a bõvítés energiahatékonyságot növelõ beruházás, ami a gyakorlatban
azt jelenti, hogy a villamos
energia, gáz- és vízmennyiség
jelentõs növelése nélkül érhetõ el a termelésnövekedés.

A bio- üzemanyagok terjedése fontos klímapolitikai szempont, hiszen általuk csökken a
kibocsátott káros anyagok aránya. A program beindulása óta
ez a pozitív hatás úgy érzékelhetõ, mintha Európában egymillió autóval kevesebb futna,
pöfögne az utakon. A környezetvédelem terén ez óriási
eredmény.

Mentõállomás számára egy
LSU motoros váladékleszívót
és egy húzósínt vásárolt, közel
400.000 Ft értékben - tudtuk
meg Végh Róbert állomásvezetõtõl - , melyek segítik és hatékonyabbá teszik a helyi mentõsök munkáját.

Az alapítvány állampolgári támogatásokból mûködik. A mentõállomás dolgozói ezúton köszönik az alapítványt támogató
állampolgároknak, hogy felajánlásaikkal hozzájárultak a Dunaföldvári Mentõállomás új eszközeinek beszerzéséhez.

Az áhítat, illetve adventi áldás,
majd a kulturális mûsor jelentette a fõ programot minden vasárnap más-más résztvevõkkel.

Ezután kötetlen beszélgetés,
vásárlás, forralt bor, tea és zsíros kenyér várta a térre látogatókat.
Ü

n

Új eszközök segítik
a mentõsök munkáját
Január 7-én érkezett az Országos Mentõszolgálat Alapítvány eszközbeli támogatása a Dunaföldvári Mentõállomásra.

n BALOGH EMESE
Az Országos Mentõszolgálat
Alapítvány 2004-ben alakult.
Mentõdolgozók hozták létre
azzal a céllal, hogy az állampolgárok felajánlásaiból segítsék az Országos Mentõszolgálat gépparkjának, berendezéseinek korszerûsítését avégett,
hogy gyorsabbá és szakszerûbbé váljon a betegellátás, javul-

janak a mentõsök munkafeltételei.
A közhasznú alapítvány január elején a Dunaföldvári

n

Egyre népszerûbbek
az adventi vasárnapok
Korábban a várudvaron, immár három éve pedig a Béke
téri kútnál a mûvelõdési ház
szervezésében rendezik meg
az advent vasárnapi programokat. A rendezvénysorozat
népszerûségét, sikerét jelzi,
hogy decemberben egyre többen látogattak ki a fõtérre.

n SZABADOS SÁMUEL
A látogatottság növekedéséhez természetesen hozzájárult
a kedvezõ idõjárás is. Pataki
Dezsõ mûvelõdési ház igazga-

tó szerint 2014 decemberében a
korábbi évekhez képest több
árusító helyet hoztak létre, mivel 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 érdeklõdõket.
A hagyományos adventi vásárral délután három órától
kezdõdtek a vasárnapi rendezvények. Ajándékok, édességek,
pékáruk kerültek az asztalokra.
4.

Ü Az elsõ vasárnap a gyerekeket játszóházi program szórakoztatta, majd Simon István
református lelkész osztotta
meg gondolatait a jelenlevõkkel. 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 Annamatia Nõi Kar rövid koncertet.
Ezen a napon Petkó Tamás plébános tartott áhítatot, a vendégeket pedig a Szent Rókus Borlovagrend fogadta étellel, itallal.
A harmadik alkalom a Luca
nap jegyében zajlott. A Levendula Alapfokú Mûvészeti
Iskola gyerekei adtak elõ Luca 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 vasárnapon a térre került a színpad is,
mely jelezte, hogy új program
várja az érdeklõdõket. Fellép-

tek a cserkészek, a Szirota
csengettyû együttes és az Ördögszekér táncegyüttes, karácsonyváró gondolatait pedig
Simon István református lelkész osztotta meg a jelenlevõkkel. Az étel-, italosztó házigaz-

da szerepet a helyi fuvarozók
látták el az est során.
Az adventi programok zárásaként december 23-án az Öregtemplomban tartotta meg hagyományos karácsonyi koncertjét a Cantemus Kamarakórus.

n

Ételosztás összefogással
Az önkormányzat szervezésében a Duna utcai alapszolgáltatási központban gondoskodtak a rászorultak meleg
étkeztetésérõl decemberi-januári ünnepi idõszakban.

n BALOGH EMESE
A tavalyi hagyományt folytatva december 23. és január 4.
között idén is mûködött a népkonyha Dunaföldváron. Így a

karácsonyi idõszakban sem
maradtak meleg étel nélkül a
rászorultak.
Az ételosztás anyagi hátterét
Dunaföldvár Város Önkormányzata, a Pannonia Ethanol
Zrt., a Dunaföldvár és Vidéke
Takarékszövetkezet valamint a
polgárõrség biztosította. A fõzést az Aranyfácán Étterem
Dávid István vezetésével vállalta fel, az ételosztás koor- Ü

Tervezés
Családi házak (szoc.pol.is!), üzletek, irodák, ipari épületek, melléképületek.
Értékbecslés
Hitelkérelemhez, ingatlan adás–vételhez.
Ingatlanforgalmazás
Építész tanácsadással, teljes körû
ügyintézéssel, ügyvéd közremûködésével, ingyenes nyilvántartással.
Elekné Csollány Éva,
mobil: (30) 959–29–33 vagy (30) 937–53–24

5.

Ü dinálását, lebonyolítását pedig a Magyar Vöröskereszt
dunaföldvári csoportjának tagjai valamint gimnazista önkéntesek Kuti Valéria irányításával 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 Szeretetszolgálat dunaföldvári szervezete

tartós élelmiszer osztásával is
lehetõvé tette a nehéz helyzetûek számára a karácsony méltó
megünneplését.

n

Háromszáz segélycsomagot
osztott ki
a szeretetszolgálat
December 22-én a mûvelõdési házban adták át a rászorultaknak a Magyar Máltai Szeretetszolgálat segélycsomagjait. Mintegy 12 mázsa súlyt
kellett megmozgatni az akció
során, ezért a szolgálat aktivistái mellett segítettek a csomagosztásban a cserkészek, a
gimnazisták és a Meridián
Torna Klub tagjai is.

n SZABADOS SÁMUEL
A helyi adományok nagy része az „Adni öröm“ akció során gyûlt össze többek között
élelmiszer áruházi gyûjtésbõl,
de nagy mennyiségû lisztet
adományozott a dunaföldvári
malom is. Gyûjtöttek adományt a földvári, solti iskolák,
és nagy mennyiségû ajándék fõleg játékok, ruhák - érkezett
a németországi Niederaibachból.
Jákli Viktor, a szeretetszolgálat helyi elnöke szerint a
szolgálat központi raktárából
évrõl évre kevesebbet kapnak a
helyi csoportok, ezért a jövõben egyre inkább az itteni adományokra lehet számítani.
Több, mint 300 csomagot
osztottak ki ezen a napon,
csomagonként
körülbelül
nyolcezer forint értékben.

Karácsonyi teaház

Dunaföldváron 220 fõ vehetett át élelmiszeradományt, a
fennmaradó közel 80 csomagot solti, elõszállási és
daruszentmiklósi rászorulóknak vitték el a szolgálat munkatársai. A csomagok tartalmaztak lisztet, tésztát, étolajat, müzlit, konzerveket, almát, kolbászt, de sok játékot
is kiosztottak a karácsonyt
megelõzõ alkalomkor.
A rászorultak listájának öszszeállításában a szolgálatnak
segítséget nyújtott a családsegítõ szolgálat valamint az iskolák pedagógusai. A listát évente bírálják felül, mivel különbözõ tényezõk miatt - házasságkötés, gyermekszületés,
költözés, halálozás - a rászorultak köre folyamatosan változik.
Az ünnepek után sem pihennek a szeretetszolgálat önkéntesei, hiszen már elkezdõdött a
gyûjtés a következõ adományozási akcióra.

Karácsonyi teaházba invitálták diáktársaikat a dunaföldvári gimnázium színjátszó és
örömzene körének tagjai. A
családias rendezvény rendkívül hangulatos ünnepi feltöltõdést nyújtott a résztvevõknek, diákoknak és tanároknak egyaránt.

n LUKÁCSI PÁLNÉ, A DUOLON MEGJELENT ALAPJÁN

Balogh Emese tanárnõ vezetésével a színjátszók léleksimogató zenés -verses összeállítással álltak a vendégek
elé. Mûsorukban a karácsonyvárás, a készülõdés és megérkezés öröme fogalmazódott
meg.
Két évtizedes hagyományt
folytatva a finom tea és sütemények mellett interjúszerû

n
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beszélgetéseket is terveztek:
külföldi gyökerekkel is rendelkezõ két diáktársukat és egy tanárukat kérdezgették a karácsonyról. Szabados Sámuel tanár úr felidézte az ötvenes-hatvanas években Dunaegyháza
szlovák közösségében megélt
élményeit. Azt a ma már szokatlan hagyományt, hogy a falu apraja-nagyja szenteste a falu temploma elõtt gyûlt össze
köszönteni egymást, hogy aztán a durrogatások és a falu
idõseinek a templomtoronyból
elhangzó szlovák-magyar éneke után micsoda csend terült a
téli településre. De a diákok érdeklõdve és döbbenettel hallgatták a hetvenes évekbõl az
akkori tizennyolc éves fiatalember karácsonyi katonaélményeit is. Szenteste éles lõ- Ü

Ü szerrel õrszolgálatot teljesíteni, miközben a szomszédos
házból odavilágítanak a fenyõk
csillagszórói - igazán férfivá
avató feladat lehetett.
Az egyik diák, Cseharovszky
Máté az ukrán ünneprõl, ételekrõl beszélt, az anyai ágon
brazil Ihász Leandro pedig azt
vázolta, milyen más nyáron a
tengerparton tölteni a karácsonyi ünnepeket. Mindketten me-

séltek az ottani ajándékozási
vagy szerencseváró szokásokról is.
Végül a diákönkormányzat
vezetõje, Hegedûs Dóra kihirdette annak a versenynek az
eredményét, amely advent elején indult a legszebben díszített, leghangulatosabb osztály
címéért. A nyertes 11.b osztály
nevében Lang Árpád vette át a
jutalmat.

n

Szülõk- pedagógusok
Mikulás bálja
A Beszédes József Általános
Iskola közössége decemberben 13-án rendezte meg a
szülõk és pedagógusok Mikulás bálját.

n BALOGH EMESE
Évtizedes hagyomány már,
hogy a szülõk és pedagógusok
közössége együtt bálozik. Így
volt ez a tavalyi év végén is,
amikor 12. alkalommal szervezte meg az iskola tantestülete és a Gurics Annamária vezette 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 alapítvány számlájára - a részvéte-

li és támogatói jegyeknek, a
tombolavásárlásoknak valamint a felajánlásoknak köszönhetõen -, amit eszközfejlesztésre fognak fordítani; az önkor-

mányzat által felajánlott
250.000 Ft értékû utalványt pedig a legjobban teljesítõ osztályok használhatják majd fel.

Jelenleg 44 tagja van az idõsek klubjának - tudtuk meg a
klubvezetõtõl Németh Lajosnétól, aki szeretné, ha gyarapodna a tagság. Mint mondta,
heti rendszerességgel tartják
az összejöveteleiket a mûve-

lõdési házban, melynek munkatársai mindent megtesznek
azért, hogy jól érezzék magukat. Rendelkezésükre áll a
legmodernebb technika, a
klubvezetõ pedig igyekszik
változatos, mindenki szá- Ü
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Karácsony az Õszi Alkony
Nyugdíjasklubban
Évzáró összejövetelükön a
karácsonyt és az újesztendõt
is megünnepelték a helyi
nyugdíjasklub tagjai.

n BALOGH EMESE
Az Õszi Alkony Nyugdíjasklub tagsága decemberi utolsó
összejövetelén tartotta karácsonyi és óévbúcsúztató rendezvényét. Ezen a napon a
Wolner pincében közösen fõzték 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 Gabriella nótaénekesként látogatott el a nyugdíjasokhoz, akik
kedves ismerõsként fogadták,
s biztatására ezúttal is dalra fakadtak.
7.

Ü mára megfelelõ programot
összeállítani.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szolgálata
is nagyban segíti a nyugdíjasokat, hiszen háztól házig szállítja õket, így mindenki biztonságban közlekedhet még a legzordabb idõjárási körülmények
között is.
A földvári szépkorú társaság
jó kapcsolatot ápol a környékbeli - Petõfi telepi, daruszentmiklósi és madocsai - klubokkal is, egymás jeles rendezvényein kölcsönösen részt vesznek.

n

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, Béke tér 13.
Telefon: +36 75 541 - 057
Fax: +36 75 541 - 058
Email: konyvtar@dunafoldvar.hu
Web: http://dunafoldvarkonyvtar.hu
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Mert csodák pedig vannak

„Az élet egyszeri és megismételhetetlen alkalom a
szeretetre, ez az egyetlen értelme.“
(Tolsztoj)

n LUKÁCSI PÁLNÉ, A DUOL-ON

Gondoltam, majd megtalálja.
Ha nem, legközelebb kifizetem
még egyszer, nem olyan nagy
összeg. Pár nap elteltével jártam megint arra. Bekukkantottam megérdeklõdni, megtalálta-e a pénzt. - Igen, - mondta
széles mosollyal, - de nem õ,
hanem az egyik vevõ, s behozta a boltba. Apróság? Igen, de
ilyenkor mondjuk, mégis van
az emberekben becsület!
Mostanában a közösségi oldalakon különös jótéteményekrõl lehetett olvasni. Egy
idõs hölgy kis csoki mikulásokkal ajándékozta meg városa mentõseit. Másutt valaki
kifizette egy számára ismeretlen 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. Fodrászomtól egy kis tubus sampont kaptam a karácsonyi jó-

MEGJELENT ALAPJÁN

Gyakran elhangzik, hogy a
mai világban milyen ridegek,
érzéketlenek az emberek, különösen a nagyobb városokban.
Amikor a fõvárosba utazom,
gyakran figyelem az arcokat,
hogy reagálnak egy-egy gesztusra, jelenségre. Felvillanyozza a napomat, ha például mosollyal köszöni meg valaki,
hogy arrébb húzódtam a metró
ülésén, hogy õ is elférjen.
Az ünnepek elõtti egyik bevásárló körutam során kisvárosunkban a virágbolt bejáratánál
szép fagyöngycsokrot láttam.
Kiválasztottam egyet, s be
akartam menni fizetni, de az ajtót zárva találtam. Akkor vettem észre, hogy ebédszünetrõl
még nem ért vissza a tulajdonos. Néhány percig várakoztam, aztán gondoltam egyet: a
fémpénzt a kosárkába tettem a
többi fagyöngycsokor mellé.

Faragó Antalra emlékezünk
Száz éve, 1915. január 15-én
született Faragó Antal általános iskolai tanár, atlétikaedzõ.

n SZÁSZVÁRI JÓZSEFNÉ
Faragó Antal Solton született, édesanyja Joó Mária,
édesapja Faragó Antal. Apai
nagyanyja a török származású
Szulamon Teréz volt. Gyakran emlegette, hogy tõle örökölte sûrû, fekete haját. Három 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
8.

kívánság mellé. Egy réges-régi tanítvány - még a hetvenes
évekbõl - képeslappal köszöntött. Egyik este a szomszédom
behívott egy pohár pezsgõre.
Sokan segédkeztek városunkban az ételosztáskor, az adománycsomagok összeállításában, hogy kicsit több jusson a
rászorulóknak.
Egy súlyos közlekedési baleset után hosszú ideig kómában fekvõ, s most a fõvárosban gyógyulgató asszony kézzel írt üzenettel kívánt boldog
karácsonyt Dunaföldvár lakóinak. Egy látogatója közvetítésével ez a pár szó - még kicsit ákombákomos betûkkel
írva - bekerült lapunkba, s olvasható volt az egyik közösségi oldalon is, ahol nagyon sokan reagáltak. Az egyik hozzászóló azt írta: Mert csodák
pedig vannak! Az üzeneteket
továbbítottuk, hogy a jókívánságok gyógyító erejét Edit is
érezze.
Mindezeket vajon a karácsony közeledte okán tettük?
Milyen jó lenne, ha nemmel
válaszolhatnánk! Elmúlt karácsony. De sokan hisszük, hogy
apró csodák pedig vannak!

n

Maroslelén volt kántortanító.
Innen vonult be katonának
1942-ben; a második világháborúban hadnagyi rangban
századparancsnokként szolgált. Csapatával a Don kanyarig vonult. Az 1943-as visszavonulás során Ukrajnában az
orosz katonák elfogták õt és
az egységét, életüket egy idõs,
ukrán nõ mentette meg. Az
ukránok baráti viselkedése elgondolkodtatta egy Ukrán Magyar Konföderáció hasznosságáról. Az egység egész
Németországig hátrált, ahol
amerikai fogságba esett. Az
amerikaiak nagyon emberségesek voltak az elfogott katonákhoz, a fegyverletétel után
nem bántották õket. Gyakran
emlegette, hogy pezsgõvel Ü

Ü ünnepelték gyõzelmüket,
amivel a hadifoglyokat is
megkínálták. Csokoládét is
adtak az éhezõ, sovány embereknek. Az amerikaiak emberséges viselkedése mély nyomokat hagyott benne, s ezek a
háborús „élmények“ meghatározták késõbbi világnézetét.
1948-tól 1975-ös nyugdíjazásáig Dunaföldváron dolgozott, elõször kántortanítóként,
majd a pécsi Tanárképzõ Fõiskola testnevelés szakának
elvégzése után testnevelés
szakos tanárként. 1949-ben
nõsült meg, felesége Pánczél
Julianna is tanárként dolgozott a Dunaföldvári I. számú
Általános Iskolában. 1950ben született fiuk, Antal
(Toncsi), 1953-ban lányuk,
Judit. A helyi gimnázium
megalakulásakor, az 1952/53as tanévben óraadó tanárként
testnevelést tanított, majd
évekig dolgozott a Dunaföldvárra kihelyezett, tagozatként
mûködõ Ipari Szakmunkásképzõ Intézet tanáraként is.
A termõföld tisztelete a háborús években alakult ki benne. Sokszor mondta, hogy ha
háború lesz, jó, ha van egy darab föld, amibe krumplit lehet
ültetni. Pedagógusként 1-1
hold illetményföldet kaptak,
amit eleinte maguk mûveltek
meg. Birkákat vásárolt, anyadisznót tartott. Az Antal-hegyen fél hektáros szõlõt mûvelt, ami kora tavasztól késõ
õszig sok munkát adott. Nagyon szerette ezt a szõlõt,
még hetven éves korában is
aktívan dolgozott benne. Min-

Áldott idõ

(Kronosz és Kairosz)

n SIMON ISTVÁN
Az ó- és újév ünneplése nemcsak mulattat, de el is gondolkodtat. Mert eszünkbe juttatja Villon
néhány sorát, miszerint: „Az
évek szállnak, mint a percek, vé-

dig büszkén és boldogan vitte
haza a megtermelt gyümölcsöket. A szõlõbõl bort készített, amit a Rókus kápolna
melletti pincében dolgozott
fel.(A háborúban a rossz, vitaminhiányos táplálkozás miatt
bõrbetegséget kapott. Mesélt
egy szilvafáról, amelyik az út
szélén állt. Az éhes csapat rávetette 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 elolvasta. Különösen a csillagászat
érdekelte. Órákig tudott beszélni egy-egy új felfedezésrõl. Szerette a történelmi témájú regényeket, élénken foglalkoztatták a politikai események. A rádióban óránként
meghallgatta a híreket. Minden hírrõl volt véleménye,
amit másokkal is - sokszor
élénk vitát kezdeményezve megosztott.
Nagyon sokat tett Dunaföldvár sportjáért. Nemcsak a tanórákon végzett munkája volt
kiemelkedõ, hanem a szabadidõs sporttevékenység fellendítésében is aktívan részt vett.
Télen a tornát tartotta a legfontosabbnak, tavasztól õszig az
atlétika szakosztályban tevékenykedett, nyaranta úszótanfolyamokat szervezett a Dunán. Emellett sakkozni tanította a gyerekeket. Rendszeresen
szervezett és rendezett nagysikerû tornaünnepélyeket. 1960tól 1975-ig az ÁISB (Általános

Iskolai Sport Bizottság) elnöke
volt. Az általános iskolások úttörõ olimpiai versenyeinek irányítójaként koordinálta a Paksi
Járás különbözõ korcsoportos
versenyeit, bajnokságait; Faragó Antal vezette a nagyközség
sportkörének atlétika szakosztályát is.
Több tanítványa ért el nagyszerû eredményt a különféle
sportágakban. Berecz Lajos,
az örökmozgó, apró termetû
tornász, a sakkozó Pintér
György, a tájfutó Haspel Andrea, az atléták közül: Kun János, 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 tanítványa volt. Munkája során a legnagyobb sikert az Ötvös testvérek érték el, akik a magyar
atlétikai válogatott keret tagjai voltak, és nemzetközi szintû atlétikai versenyeken is sikerrel szerepeltek.
Gyermekeivel is sikerült
megszerettetnie a sportot: Judit lánya Kiss Évával és Nikl
Katalinnal egy csapatban
1967-ben megyei úttörõ olimpiát nyert, így a csillebérci országos verseny résztvevõi lehettek. A sakk mellett asztalitenisszel foglalkozott versenyszerûen. Antal fia atlétizált (magasugrás, négytusa)
és tornázott - édesapja nagy
örömére.
De nemcsak a tehetséges
gyermekekkel törõdött, a szerényebb képességû tanítvá-

nyaival is megértette: szorgalom, kitartás nélkül nincs siker. Szerinte „a nevelés nem
más, mint az akadályok gördítése a nevelt felé. Ezek leküzdésére kell tanítani, serkenteni
az embert. Ez korántsem egyszerû feladat. A szokásostól
eltérõ egyéneket, egyéniségeket is meg kell tanítani mindarra, amit a társadalom, a környezet joggal elvár… A nevelésnek szigorúnak, tudatosnak
és következetesnek kell lenni.
A jó irányban fejlõdõ személyiség képes csak a pozitív
alkotásra“.
1975-ben ment nyugdíjba,
de a munkát nem hagyta abba.
Edzésterveket készített Ötvös
Imre számára, és a szõlõmûvelés is sok feladatot adott.
Tevékeny élete, 2001. december 13-án ért véget, hamvai a
Fölvégi temetõ református
parcellájában nyugszanak
Díjak, kitüntetések
Számos - járási, megyei, országos - kitüntetést, jutalmat kapott , például: A dolgozó népért,
a hazáért; Jó munkáért
Forrás:
Besenyei Jánosné, Faragó Judit (lánya) visszaemlékezései családi iratok
alapján.
Irodalom:
Sumicz Árpád: Szigorú szeretet = Dunaföldvár közéleti
lap, 1994. február 25.
Lukácsi Pál, Bognár Zoltán,
Dull Béláné, Balogh Emese:
A dunaföldvári Magyar László Gimnázium évkönyve. 50
éves jubileum. Dunaújváros,
2002

red kiontott harmatával irgalmazz nekünk, Jézus herceg.“
Amikor újév köszönt ránk,
néhány pillanatig szembesülünk 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 elmúlt, hogy észre sem vettük,
mondjuk máskor. Amikor betelt 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 beszédnek. Megvan az ideje a háborúnak, és megvan az ideje a békének“ (Prédikátor könyve). Egyszóval mindennek megvan a
maga ideje, kairosza, amely Ü
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Ü nem más, mint az áldott idõ,
amelyben az történik éppen,
aminek történnie kell.
A kérdés csak az, hogy különbséget 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. Mivel „rohan az idõ“, mi is rohanunk és kapkodunk, egyre többet 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 „antivilágban“ történt, hogy Németországban jártam, és egy nagyon
kedves idõs hölggyel, Frau
Erhardttal találkoztam. (Aki
szépen öregszik meg, és közben még némi bölcsességre is
szert tesz, az jól kihasználta a
neki adatott idõt, számára Kronoszból Kairosz lett, vagyis ál-

dott idõ). Ilyen volt Frau
Erhardt is, akinek egyszer imígyen 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 legfontosabbat.“
Sok-sok év eltelt azóta, ha
sok a tennivalóm és kevés az
idõm, mindig eszembe jut e
bölcs tanács: Mindig a legfontosabbat. Ilyenkor igyekszem
megkülönböztetni az idõket, és
megtalálni a tennivalók között
a legfontosabbat, azt, aminek
éppen rendelt ideje van, amire
áldott idõ adatott nekem. Sajnos 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 dédelgettem magamban a tervet, hogy
meglátogatom õt, aki lelkipásztor, teológiai tanár és nagybetûs
ember is volt egy személyben.
Eltelt a nyár, de a látogatás elmaradt, mert az „idõk gonoszak“, olykor becsapnak bennünket. Az ünnepek alatt sokszor gondoltam rá, hogy telefonon keresem õt, de a hívás vé-

gül elmaradt. Egyszer csak
megszólalt a telefonom a fájdalmas hírrel: A barátom elhunyt. Azóta sokszor eszembe
jut, hogy a nekem adatott idõvel rosszul sáfárkodtam, a
Kairoszt, az áldott idõt elmulasztottam. Képzeletben újra
meg újra fölkerekedek és elindulok Kecskemét irányába,
hogy meglátogassam õt, hogy
utoljára láthassam. A telefonomat 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 tehetek mást, elnapolom azt a bizonyos 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 Kronoszból Kairosz is lehet, és fordítva. A Holt költõk társasága
címû filmben a tanár - nagyszerû, nemrég elhunyt Robin
Williams - egy tablót mutat a
diákoknak, melynek szereplõi
már rég halottak. Egykor õk is
lelkes ifjak voltak, akik az elmúlásra egyáltalán nem gondoltak, most pedig mindnyájan
holtak. „Nem mindegy, hogyan
éltek, mit csináltok, hogy az
idõt mire használjátok. Éljétek

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános GIMNÁZIUMI KÉPZÉS
Dunaföldvár,
Iskola, Alapfokú Mûvészeti Iskola, Gimnázi- 7020
Templom u. 5.
um és Szakiskola
Tel.: 75/ 541-269, 75/ 541-270

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

A gimnáziumban nappali
tagozaton 4 és 6 osztályos, esti tagozaton 4 évfolyamos
képzés folyik. Intézményünket családias légkör jellemzi.
Az alacsonyabb tanulói létszám elõnyeit a felzárkóztatásban, a tehetséggondozásban, illetve a tanulói személyiség megismerésében is
hasznosítani tudjuk; mindenkire odafigyelõ nevelõi-oktatói munka jellemzi középiskolánkat.
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az életeteket, amíg csak tehetitek, ne hagyjátok, hogy nyomtalanul elmúljon az életetek!“
Az ifjak megfogadják a tanár
tanácsát, ezért sok különös kalandba 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 világ. Közülük is kiemelkedik a
96 esztendõs Oszoli Piroska néni, városunk ihletett és szeretett
festõje, akit ezúton is köszöntünk, és kívánjuk neki, hogy viselni 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 festmény. Jó lenne, ha még életében egy állandó kiállítás dicsérhetné 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.
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A hozzáadott pedagógiai
érték középiskolai rangsorában Tolna megyében 3., országosan 35. helyen áll gimnáziumunk.
A tantestület legfontosabb
feladatának azt tekinti, hogy a
tanulókat - képességeik kibontakoztatásával- felkészítse a sikeres érettségi, felvételi vizsgára; a sikeres pályaválasztásra. Diákjaink kétharmada a felsõoktatásban tanul tovább; tanítványaink megállják helyüket a tanulás és a munka világában.
Ösztönözzük diákjainkat a
középiskolai versenyeken Ü

Ü részvételre, melyek költségeit az „Áldozzunk Gyermekeink Tudásáért“ Alapítvány támogatja.
A tanulmányok elmélyítése, a
tantárgyi versenyekre való felkészülés érdekében diákjaink
számára többletórákat biztosítunk, továbbá érdeklõdési körök szerint szakköröket, tehetséggondozó csoportokat szervezünk. Tanulóinkat felkészítjük az emelt és középszintû
érettségi vizsgákra, az ECDL-,
illetve nyelvvizsgákra.
Mûvészeti csoportjaink musical, színjátszó, örömzene,
rajz és film - városunk határain
kívül is gyakran fellépõi a kulturális rendezvényeknek. Az
iskola röplabda és kézilabda
csapata többször bejutott a diákolimpia országos döntõjébe, élsportolóinkat (kajak-kenu, sárkányhajó, mazsoretttwirling) támogatjuk a versenyzésben.
Mindennapjainkat tudományos elõadások, hagyományos
iskolai rendezvények, kirándulások, rendszeres túrák és havonkénti színházlátogatások
teszik színesebbé.
Az intézményben mindenki
számára biztosítunk étkezési
lehetõséget.
Az iskola és diákközössége
széleskörû, meghatározó kapcsolatokkal rendelkezik a város közéletében; közösségünk
tagjai aktív szereplõi Dunaföldvár közéleti, civil, kulturális és sportéletének
Húsz éve a németországi
testvérváros, Weikersheim középiskolájával szoros kapcsolatot alakítottunk ki. Ennek keretében évente tanárok, diákok
kölcsönös látogatására kerül
sor. A dunaföldvári és környékbeli civil és sportszervezetekkel együttmûködünk, s
több éve kapcsolatot ápolunk
az olaszországi Magenta gimnáziumával is.
A KÉPZÉS RENDJE:
Iskolánkban általános tantervû osztályok vannak, tantárgyi

rendszerünk és óraterveink biztosítják a tanulóknak az esetleges iskolaváltás lehetõségét.
Az intézményben három idegen nyelv (angol, német, orosz)
közül választhatnak diákjaink.
A 20015/ 2016-os tanévre
tervezett induló osztályok:
– 4 évfolyamos képzés - 1
osztály tagozatkód: 01
– 6 évfolyamos képzés - 1
osztály tagozatkód: 02
– esti tagozatú gimnáziumi
osztály
A négyosztályos képzési
formában (9-12. osztály) diákjaink csoportbontásban tanulják az informatikát, a matematikát és az idegen nyelveket; 910. évfolyamon többletórát
biztosítunk idegen nyelvekbõl,
informatikából; 11-12.évfolyamon emelt óraszámban készítjük fel tanulóinkat az emeltés középszintû érettségi vizsgákra.
A hatosztályos képzési
formában (7-12. osztály)
több idõ jut az egyes szaktárgyakon belüli elmélyülésre, a
törzsanyagból való kitekintésre. A diákok csoportbontásban tanulják a magyar nyelvet, informatikát, a matematikát és az idegen nyelveket; 910. évfolyamon többletórát
biztosítunk idegen nyelvekbõl, informatikából; 11-12.évfolyamon emelt óraszámban
készítjük fel tanulóinkat az
emelt- és középszintû érettségi vizsgákra.
Mindkét képzési formában
az utolsó két évfolyamon többletórákkal is biztosítjuk az
emelt szintû érettségire való
felkészülést a következõ tantárgyakból: magyar nyelv és
irodalom, történelem, matematika, idegen nyelvek, fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika.
Felvétel:
A négy évfolyamos képzés
esetében a felvételi kérelmekrõl az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján
döntünk. A felvételi pontszá-

mot 10 tantárgy (magyar nyelv,
magyar irodalom, matematika,
történelem, idegen nyelv, fizika, kémia, biológia, földrajz,
informatika) 7. év végi, 8. félévi érdemjegyekbõl számoljuk
(max. 100 pont).
A hat évfolyamos képzés
esetében a felvételi kérelmekrõl szintén az általános
iskolai tanulmányi eredmények alapján döntünk. A felvételi pontszámot 6 tantárgy
(magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem,
idegen nyelv, informatika) 5.
év végi, 6. félévi érdemjegyekbõl számoljuk (max. 60
pont)
Az esti tagozatú felnõttképzés (érettségi 3 év alatt) iránt
érdeklõdõk a gimnázium elérhetõségein kaphatnak tájékoztatást.
Megbízható tudás, megalapozott továbbtanulás, aktív
sport és diákélet.

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

A szakiskolában és a hozzá
kapcsolódó speciális szakiskolában a 3 éves szakképzés folyik a szakiskolai közismereti
és szakképzési kerettanterv
alapján.
A 9. évfolyamban diákjaink
iskolai tanmûhelyben sajátítják el a szakma alapjait, 10.
osztálytól tanulószerzõdéssel
vállalkozásokban tanulják a
választott szakmát. A tanulószerzõdés megkötése után tanulmányi eredménytõl függõen
ösztöndíjban részesülnek, hiányszakmák esetén diákjaink
állami ösztöndíjat is kaphatnak.
A felvétel tanulmányi eredmény alapján történik, de
egészségügyi alkalmassági
követelményeknek is meg kell
felelniük a hozzánk jelentkezõknek.
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Intézményünk jól felszerelt:
saját tankonyhával, tanebédlõvel, tanmûhellyel, tankerttel, pályaorientációs tantermekkel, nyelvi- és informatikai
szaktanteremmel rendelkezik.
Felzárkóztató tevékenységgel is segítjük tanítványaink eredményességét. Tehetséges diákjaink eredményesen szerepelnek a szakiskolások közismereti tanulmányi
versenyén, végzõseink sikeresen szerepelnek a szakmai
vizsgákon,
tanítványaink
megállják helyüket a munka
világában.
Gyakorlati képzõhelyeink: Váradi Metál Kft.
Dunaföldvár, Váradi Metál
Kft. Dunapataj, Bau-Paks
Kft., Tailor Tanoda Kft. Paks,
Hashlinger Kft. Dunavecse,
iskolai tanmûhely.
SZAKISKOLAI KÉPZÉS
Jelenleg iskolánkban, az
alábbi szakmákban folyik a
képzés:
– Épület- és szerkezetlakatos
– Hegesztõ
– Élelmiszer- és vegyiáru eladó
– Mezõgazdasági gazdaaszszony, falusi vendéglátó
– Panziós, falusi vendéglátó
A 2015-2016. tanévben kilencedik osztályban az alábbi
szakmák indítását tervezzük:
– Épület- és szerkezetlakatos
21 kód
– Hegesztõ
22 kód
– Vendéglátó eladó 23 kód
– Nõi szabó 24 kód
A dél-dunántúli régióban
hiányszakma az épület- és
szerkezetlakatos, a hegesztõ
és a nõi szabó szakma, így a
nálunk tanuló diákok már 9.
osztálytól ösztöndíjba részesülnek e 3 szakmában. Az
ösztöndíj mértéke a tanulmányi eredménytõl függõen
10.000- 30.000 Ft lehet. A
szintvizsga letétele után tanulószerzõdéssel külsõ gyakorlati helyen folytatják tanulmányaikat és további ösztöndíjat
is kapnak.
Ü

Ü SPECIÁLIS SZAKISKOLAI KÉPZÉS
A 2015-2016. tanévben
alábbiakra van lehetõség:
9.E osztályban speciális tanterv szerint, SNI-s és tanulásban akadályozott diákok tanulnak és az elõkészítõ évben az
alábbi szakmákkal ismerkednek meg, kis létszámú csoportokban:
– Falusi vendéglátó
– Parkgondozó
– Hegesztõ
– Épület- és szerkezetlakatos

Versenyeredmények a
Magyar László
Gimnáziumban
n BALOGH EMESE

A Magyar László Gimnázium 10. osztályosai nyerték
meg az „Élet az ártéren“ megyei természet- és környezet-

Téli színházi
elõadások
Jegyár: 3.300 Ft

2015. FEBRUÁR 5.
CSÜTÖRTÖK, 19.00
BARBARA
erdélyi rock musical Ivancsics
Ilona és Színtársai elõadásában
Fõszereplõk: Patai Anna,
Bardóczy Attila, Szolnoki Tibor (Jászai-díjas), Faragó
András
Rendezõ: Somogyi Szilárd
Egy fiatal, erdélyi lány története 1989-tõl, aki az életét
övezõ káosz és magánya ellenére csupán boldog szeretne
lenni. Mindez egy adag kárpát-medencei realizmus, valóság szülte karcos humor és
fordulatokkal átszõtt sztori
keretében történik.

10. osztálytól lehetõségük
van az alábbi szakmák elsajátítására:
2 éves képzéssel
– Falusi vendéglátó
– Parkgondozó
– Hegesztõ (rész-szakképesítés)
4 éves képzéssel
– Hegesztõ
– Épület és szerkezetlakatos
Kiváló szakmai képzés!
Magas ösztöndíj! Profi gyakorlati képzõhelyek! Biztos
elhelyezkedés!
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védelmi vetélkedõt. A csapatot - Martics Atina, Rabóczki
Katalin és Radnai Fanni Horváth Balázs tanár úr készítette fel a versenyre.
November 29- én Budapesten rendezték meg a „Regösök
húrján“ országos- vers és prózamondó találkozó gáláját,
ahol Fafka Borbála teljesítményét ezüst oklevéllel ismerte
el a szakmai zsûri.
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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 Réka, Száraz Dénes, Gesztesi
Károly, Harmath Imre
A több éve nyugodt házasságban élõ Philipnek teljesen felbolydul az élete, mikor egy
szeretõ által írt levelet talál a
nappalijában, feltételezhetõen
a feleségének címezve…
További információ és jegyvásárlás:
Dunaföldvári
Mûvelõdési
Központ és Könyvtár
7020 Dunaföldvár, Ilona u. 9.
75/541-000, 541-001
muvhaz@dunafoldvar.hu
www.dunafoldvar-muvhaz.hu
(online jegyrendelés)
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Mûvelõdési
Központ
Januári programok

A programok helyszíne a városi
mûvelõdési központban, az ettõl
eltérõ helyszíneket külön jelezzük.
JANUÁR 5., 12., 19., 26. HÉTFÕNKÉNT, 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 elõadássorozat
Az I. világháború elõzményei és
a magyar szerepvállalás
Elõadó: dr. Balla Tibor alezredes, a Hadtörténeti Intézet és
Múzeum osztályvezetõje
JANUÁR 15. CSÜTÖRTÖK, 10: ÉS
14:00
Pom-Pom meséi
a miskolci Csodamalom Bábszínház elõadása. Jegyár: 900 Ft
JANUÁR 22. CSÜTÖRTÖK 19:00
(EZ A PROGRAM KIEMELVE)
A Magyar Kultúra Napja
- a Dunaföldvár Kultúrájáért díjak átadása
- Magyar Valentin (a Virtuózok
c. televíziós verseny középdöntõse) zongora- és Bán Máté Junior Prima díjas fuvolamûvész
koncertje. A belépés díjtalan!
JANUÁR 27. KEDD 18.00
NÉPSZERÛ TUDOMÁNY
Õseink hite a jövõ reménye
Elõadó: Nádasdy Borbála grófnõ. 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
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Ilona és Színtársai elõadásában.
Fõbb szerepekben: Patai Anna,
Szolnoki Tibor, Bardóczy Attila, Faragó András
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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 animációs vígjáték

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

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
MEGJELENIK 500 PÉLDÁNYBAN
KIADJA A PART-OLDALAK
KULTURÁLIS EGYLET
FELELÕS SZERKESZTÕ:
ANDRÁS FERENC,
E-MAIL: ANDRASF@TOLNA.NET
TÖRDELÉS: MAGYARI ÁKOS
CÍM: 7020 DUNAFÖLDVÁR,
KOSSUTH L. U. 2.,
TELEFON: (75) 341–176,
HONLAP: WWW.PART-OLDALAK.HU,
SZERKESZTI TAKÁCS ANDRÁS
NYOMTATJA: SÉD NYOMDA KFT.,
7100 SZEKSZÁRD, EPRESKERT U. 10.,
TELEFON: (74) 529–950.
ISSN 1589–164X

Rendõrségi hírek
SZABÁLYSÉRTÉS:
Állampolgári bejelentés alapján valamint a mezõõrök, polgárõrök és a rendõrjárõrök munkájának eredményeként több
fatolvajt állítottak elõ. Eszközeiket lefoglalták, eljárást indítottak 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 kerültek. 12-13 ezer forint értékû
lopásért õrizetbe kerülhetnek a
tolvajok. Az ügyben a bíróság
dönt.

2015. január 1-én életének
81. évében elhunyt Sziegl
Ferenc nyugalmazott iskolaigazgató, Dunaföldvár Díszpolgára. 2015. január 9-én
helyezték örök nyugalomba
a Fehérvári utcai temetõben.
Sziegl Ferenc Hajóson született 1933. augusztus 31-én.
1957-ben a Debreceni Tudományegyetem matematikafizika szakán kapott diplomát. 1957 szeptemberében a
Dunaföldvári II. számú Általános Iskolában kezdte tanári tevékenységét. Kollégáit
tisztelte, õk befogadták, és
szeretettel viszonozták viselkedését.
Nagy szakmai felkészültséggel rendelkezett. A fizika
területén tudása különösen kiemelkedett, ami természetes
volt. Az egyetemen Jánossy
professzor úr tanította, aki az
Atomfizikai Kutató Intézet
vezetõjeként diákjait bevonta
a kutatói munkába. Elért

KÖZLEKEDÉS:
A rendõrség a rossz, csúszós,
téli idõben is kint lesz az utak
mellett, hogy megelõzzék a baleseteket, szabálysértéseket. A
gépkocsivezetõk között sokan
nem használják a biztonsági
övet. Ha van gyermekülés a jármûben, többször elõfordult, hogy
a gyerekek nem voltak bekötve.
Több koccanásos baleset volt
az utóbbi idõben, ezért tartsák
be a követési távolságot. Decemberben ittas vezetõ is rendõrkézre került, tettének komoly
következményei lesznek. Döntsék el: vezetnek vagy isznak!
A közlekedés biztonsága érdekében nagyobb rendõri akciók várhatók. A helyi rendõröeredményeikkel hírnévre tettek szert.
A fiatal szaktanárt tanítványai hamar elfogadták, megszerették. Jókedvvel bevonta
õket az óra menetébe, a lehetõséghez mérten kísérleti eszközöket adott a kezükbe.
„Keressék az összefüggéseket!“ - logikus gondolkodásra
nevelt. A gyerekek fegyelmezetten dolgoztak, hangos figyelmeztetés nem szûrõdött
ki a szaktanterembõl.
Ebben az idõben ipari iskola is mûködött a II. számú iskolában. A fiatal tanerõ lendületet hozott a mechanikai
szakon.
Az értelmes, ambiciózus tanárt 1964-ben nevezték ki az
iskola igazgatójának. Kollégái tisztelték emberségéért,
vezetõi
rátermettségéért.
Megkívánta a pontosságot, az
órákra való felkészülést.
Ahogy az anyagiak engedték
a tárgyi feltételeket biztosította. Óralátogatásai is segítõkészségét mutatták, bírálatai
során elõször a pozitív dolgokat emelte ki, utána mondta el
javaslatait a jobb eredmény
elérése érdekében. Kiállt kollégái mellett, ha támadás érte

kön kívül ezekben vidékiek is
részt vesznek.
BÛNÜGY:
Az év vége bûnügyi szempontból kicsit nyugodtabb volt,
néhány kisebb lopás, csalás miatt kellett intézkedniük a rendõröknek.
Szilveszter éjjelén egy családi háznál két barát összetûzött,
egyikük egy pillangó késsel
megszúrta a másikat. A tettest
elõállították, folyik ellene
szakértõ bevonásával az eljárás. Tettének oka a túlzott alkoholfogyasztás volt.
Bejelentés érkezett a rendõrséghez, hogy valaki fel akar
robbantani egy házat. A hír
igaz volt, a rendõrségnek sikeõket. Igazgatói munkája mellett az iskolaépületek felújítását is irányította. Az új tornacsarnok is az õ mûködése idején épült.
Sziegl Ferenc sokoldalú,
megbízható, ember- és gyermekszeretõ egyéniség volt.
Erõs akarata, optimizmusa,
kitartása, embersége összefogta és összetartotta a nagyszámú tantestületét. Városunkban, a paksi járásban, de
a megyében is elismerték, értékelték munkáját és tiszteletben tartották.
Hosszú, tartalmas mûködése után 1991-ben nyugdíjba
vonult. Pihenését más irányú
munkában talált meg. A Felsõ- Öreghegyen telepített
gyönyörû kordonmûvelésû
szõlõjében tevékenykedett
nagy hozzáértéssel. Ott is tanított. Többen követték módszerét 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 megpihent. Az Úristen adjon neki
örök nyugodalmat!
Pozsgai Sándorné

13.

rült megakadályoznia a tragédiát. Az elkövetõvel szemben
közveszély okozása miatt eljárás folyik.
A nagy hidegben befagyott a
Sárga gödörnél lévõ kis tó. A
befagyott vízben egy középkorú nõ holttestét találták a rendõrök. Azonosítása sikerrel járt,
egy helyi lakossal történt a tragédia. Bûncselekmény nem
történt.
A télnek még nincs vége, jöhetnek nagy hidegek, figyeljenek egymásra, idõs szomszédaikra!
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Hosszú, súlyos betegség
után 2014. december 16án, nyolcvankét éves korában elhunyt Regensburger
Józsefné. Utolsó útjára
2015. január 6-án kísérték
a Fehérvári utcai temetõbe.
Nyugodjon békében!

2015. január 4-én nyolcvankilenc éves korában elhunyt Bertalan Emília. Temetése 2015. január 19-én
14 órakor lesz a Fehérvári
utcai temetõben. Nyugodjon békében!

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

A földvári Mikulás Kupával
zárult a szezon
A DTSE által szervezett Duna Kupa autocross versenysorozat utolsó versenye a Mikulás Kupa volt, melyet hagyományosan ismét városunkban rendeztek meg.
2014-ben ez volt az egyetlen
dunaföldvári helyszínû verseny.

n SZABADOS SÁMUEL
Kaszás Tamás egyesületi elnök szerint a 2014-es esztendõben nem volt meg a kellõ szervezõi háttér a tavaszi és nyári
versenyidõszakban.
Sokan
munkahelyi vagy egyéb elfoglaltság miatt nem vállalkoztak
a szervezésre. Decemberben
azonban összeállt az a stáb,
mely már megfelelõ létszámú
volt a verseny lebonyolításához.

A verseny napján az idõjárás
nem kedvezett sem a pilótáknak, 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 függetlenül igen izgalmas lett a vége
néhány futamnak.
Szerencsére a pálya jó minõségû volt, a több napos esõt elnyelte a homok. Ami azért is
nagy szó, mert a résztvevõk
szerint ezt a versenyt máshol
meg sem tudták volna rendezni, mert a többi pályán a víz
megmaradt a felszínen.
A 2014-es év utolsó versenyén sem maradhatott el a kupasorozat kuriózuma, az egyórás óriás futam, melyet mindig az utolsó versenyen, itt

Dunaföldváron rendeznek meg
A nap során négy földvári pilóta állt rajthoz: Süveges Zoltán, Süveges László, Fülöp János és Herpai István. A legsikeresebben Süveges Zoltán
szerepelt, Opel autójával a
„nagy kategória“ gyõztese lett.
A „közép kategóriában“ Süveges László a harmadik, Herpai
István a negyedik helyen zárt.
Fülöp János az egyórás versenyen indult.
Az év során Süveges Zoltán

bizonyult a legeredményesebb
földvári versenyzõnek. Öt verseny után a „nagy kategóriában“ õ a 2014-es év Duna Kupa gyõztese.
A szezonzáró versenyen baleset nem történt, a szervezés
tökéletes volt. A hangulatra
sem lehetett panasz a versenyzõk, a technikai személyzet, a
közönség ezen a napon az évet
is búcsúztatta, így a gyõzteseknek járó pezsgõbõl mindenkinek jutott.
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Évet értékelt a Holler UFC
December 18-án ünnepélyes
évértékelõt tartott a Holler
UFC a mûvelõdési ház nagytermében. Holler Ferenc, az
egyesület elnöke örömmel jelentette be, hogy 2014-ben új
szakosztállyal, a kézilabdásokkal bõvült a klub. Felnõtt
férfi és nõi szakosztály és
ezek utánpótlás csapatai
szervezõdtek a szakemberek
irányításával. Jelenleg mintegy 300 sportolót foglalkoztat
a klub a labdarúgók és a kézilabdások szakosztályában.

n SZABADOS SÁMUEL
Az év sok gondot jelentett a
labdarúgóknak, elsõsorban a
sok esõ miatt. Edzéseket, mérkõzéseket kellett átszervezni a
pályák használhatatlansága miatt, és a gyakran kaotikus állapotok a labdarúgók teljesítményére is kihatottak.

Sikeresek voltak viszont a
pályázatok, melyekkel tovább
folytatódtak a technikai fejlesztések. Elkészült a pálya
modern, programozható öntözõberendezése. Szintén pályázati pénzbõl idén újraélesztõ
készülékeket kap mindkét
szakosztály, melyeket a mérkõzésekre is elvisznek majd. A
tavaszi szezon kezdetére elkészül az elektromos eredményjelzõ tábla, és folyamatban van
a sportpálya környéki autóparkoló kialakítása is.
A fejlesztések mellett természetesen a sportolók sikerei is
az év eredményeihez tartoznak.
Ezekrõl a szakedzõk számoltak
be. A labdarúgók U7-es és 12es korosztályaival Szigeti
Ádám foglalkozott. A legfiatalabbak esetében a cél, hogy minél több óvodást, kisiskolást
csalogassanak ki a pályára,

Simon Tamás

szerettessék meg velük a mozgást. Esetükben a foci nem játszik még meghatározó szerepet, 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

14.

négy csapatot foglalkoztató
körzeti bajnokságban. Esetükben még nem az eredmény a
fontos. A tornák célja, hogy lehetõséget kapjanak a gyerekek
a játékra, a pályán is mérni lehessen a teljesítményüket, fejlõdésüket.
Lesnyik Gábor az U 9-es
korosztály edzõje. A 15 fõs Ü

Ü keret számára a Bozsik
program biztosítja a megmérettetést. Madocsa, Bölcske,
Györköny és Simontornya gárdáival mérkõznek az év során
négy alkalommal 60 perces
körmérkõzésekkel. A korosztály a labdarúgás alapelemeivel, technikai sajátosságaival
ismerkedik. Fontos a csapatszellem kialakítása, a sportszerûség tudatosítása. Az eredményeket még nem jegyzik, de az
edzõ szerint az elmúlt év során
a legtöbb alkalommal gyõztesként 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 milyen téren kell fejlõdnie, kialakulnak az egyénre szabott feladatok, edzésprogramok, s az
NB II- ben már országosan
jegyzett klubok utánpótlásával
is találkoznak a gyerekek. Az
edzõ szerint országos viszonylatban a középmezõny felsõ részébe lehet elhelyezni a Holler
UFC csapatát a képességek és
eredmények tekintetében. E
korosztályból lépnek tovább a
fiatalok például a foci akadémiákba vagy magasabb osztályú klubokba. Szerencsére évrõl évre vannak tehetségek,
akik tovább tudnak lépni. A

klub számára ez egyszerre jelent örömöt és bánatot, mivel
magasabb szintre kerül egy tehetség, ugyanakkor el hagyja a
klubot.
Simon Tamás 2014 szeptemberében érkezett a Holler
UFC-be; az U 7-es és a 17-es
korosztályt irányítja. Korábban az NB III- ban Szabadegyházán
focizott,
ezután
edzõsködésre adta a fejét. Jól
érzi magát Földváron, s szeretne továbblépni az edzõi pályán. Mint mondta, a 17 -es a
legkritikusabb korosztály. A
tinédzserkor minden gondja,
problémája ekkor jelenik meg.
A többségnek ez a kor választóvonalat jelent az életében,

mert eldõl, hogy ki tehetséges,
kinek érdemes tovább folytatnia a játékot, s lemondani sok
mindenrõl a foci javára. A továbbtanulás miatt sokan váltanak klubot, lakóhelyet is.
Mindezek miatt a korosztály
teljesítménye igen hullámzó, a
látványos sikereket gyakran
követik nagy bukások.
A Holler UFC a téli idõszakban nem hagyott sok pihenõt a játékosainak. Az ünnepek után elkezdõdött a felkészülés a tavaszi folytatásra.
Edzések zajlanak a csarnokban, az idõjárás függvényében
a szabadban. Az idõsebb korosztályok pedig teremfoci tornákon is indulnak.

során bekerülnek a felnõtt keretbe és játéklehetõséget kapnak.
A szakedzõ a bajnokság végére az 5. helyre várja a csapatát, ennek eléréséhez viszont
focistáinknak felül kell múlniuk az eddigi teljesítményüket.

A földvári foci hagyományai és
természetesen a szurkolók is
elvárják, hogy mielõbb dobogós helyre kerüljön a klub. Kerekes Béla szerint körülbelül
két év múlva érik be az a játékosállomány, amely erre képes
lehet.
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Évértékelõ bankettet
tartott a DFC
December végén a Corner sörözõben tartotta évértékelõ
és szezonzáró bankettjét megyei elsõ osztályú labdarúgó
csapatunk, a DFC. Ez alkalommal Kerekes Béla edzõ
értékelte csapata õszi teljesítményét.

n SZABADOS SÁMUEL
Kerekes Béla a befektetett
munka és a körülmények figyelembe vételével elfogadható eredményként értékelte a
7. helyezést; a középmezõny
felsõ házában zártuk a szezont. Mint mondta, augusztusban jól kezdett a gárda, gyõzelemsorozattal indítottunk.
Érzõdött a nyári intenzív alapozás pozitív hatása. Szeptembertõl azonban jött egy
hullámvölgy, ami részben az
esõzések miatt elhalasztott illetve helyszíncserés mérkõzéseknek is volt köszönhetõ.
Ezekben a hetekben az edzésmunka is akadozott, de szerencsére a szezon végére ismét magára talált a csapat. A
hullámzó teljesítményt iga-

zolja, hogy az év során voltak
látványos sikerek és váratlan
kudarcok is. A kiegyensúlyozott, egyenletes teljesítmény
még hiányzott.
A téli szünet után január közepén indul a felkészülés a tavaszi kezdéshez, mely március
közepére várható. Két hét alapozó edzés után februártól felkészülési mérkõzések sorozatát
tervezi a vezetés, akár heti két
alkalommal is. A pálya állapotától 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 igazolás azonban a csapat erõsítése
végett szükséges. Konkrét
személyeket azonban az edzõ
még nem nevezett meg. Az
õsz során nagyon jól szereplõ
utánpótlás csapatban is vannak ígéretes tehetségek, többen közülük az NB II-ben is
fociznak. Elképzelhetõ, hogy
néhányan közülük a tavasz

15.
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NYITVA TARTÁS:
HÉTFÕTÕL-PÉNTEKIG: 800 – 1300; 1400 - 1700
SZOMBATON: 800 – 1200

Folyamatosan újuló árukészlettel, törzsvásárlói kedvezménnyel, szakszerû, udvarias kiszolgálással várjuk az
újesztendõben is kedves vásárlóinkat!
Téli madáretetéshez magvak, faggyúgolyók kaphatók.
Akciós kutyaruhákat kínálunk a készlet erejéig.
Alphazoo Dunaföldvár
Rákóczi u. 2. (a városközpontban)
Telefon: 06 30 902 34 02

Fotó: Kõszegi Dániel

