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KÖZÉLETI LAP

Lélekvésõ
Csepeli István kiállítása

Március 15-éig látható a dunaújvárosi
Intercisa Múzeumban Csepeli István fa-
faragó népi iparmûvész mûveinek tárla-
ta.

nBALOGH EMESE

Január 30-án Csepeli István kiállításának
megnyitóján megtelt az Intercisa Múzeum
kiállítóterme. A Kodály Zoltán-díjas duna-
földvári alkotót Farkas Lajos múzeumigaz-
gató mellett sok földvári tisztelõje is kö-
szöntötte, s egy kicsit Földvárrá vált a hely
azáltal is, hogy a tárlatot dr. András Ferenc
filozófus, a Part-Oldalak Kulturális Egylet
elnöke ajánlotta a megjelentek figyelmébe,
s a szintén földvári kötõdésû Virágom
együttes muzsikált a megnyitó ünnepség
során.

Lélekvésõ – ez a dr. Pásztor Emília ré-
gész-csillagász által rendezett Csepeli Ist-
ván életmû – kiállítás címe. Ez az egyetlen
metafora magába sûríti Csepeli István fafa-
ragó mûvészetének teljességét: az anyag és
a lélek találkozását. 

A találkozást, melynek során a mûvész
olyan párbeszédre képes az anyaggal, hogy
annak lelkét is megérzi, s ezáltal képes a
felszínre csalogatni azt; s a találkozást,
melynek során a fa is megtalálja az utat a
mûvész lelkéhez, elindítva ezzel az alkotás
folyamatát, a mûvész és a fa testének, lel-
kének szimbiózisát.  

A tárlat kapcsán még egy találkozásról
mindenképpen szólnom kell: a szépre és
igazra rácsodálkozó ember találkozásáról
Csepeli István remekmûveivel. Lélekvésõ
az a katarzis, amit ekkor érez a megszólí-
tott, a befogadó. n



Január 22-én a mûvelõdési
központban Pataki Dezsõ
igazgató adta át a Dunaföld-
vár Kultúrájáért Alapítvány
és a Dunaföldvári Mûvelõdé-
si Központ közös elismerése-
it, melyekkel a városunk kul-
turális életében végzett ki-
emelkedõ teljesítményeket
díjazták.  
Idén Csepeli István fafaragó
népi iparmûvésznek és a
Dunaföldvári Ördögszekér
Táncegyesületnek ítélték a
Dunaföldvár Kultúrájáért, a
Fortuna Rádiónak és a Part-
Oldalak Kulturális Egylet-
nek az Év Mecénása díjat.

nFAFKÁNÉ SIMON ILDIKÓ,
BALOGH EMESE

Csepeli István
Csepeli István neve Duna-

földvár határain túl is jól is-
mert. Egy újpesti asztalos di-
nasztiába született, családjában
második gyermekként látta
meg a napvilágot. 

Rajzkészségére korán felfi-
gyeltek. Szíve szerint szobrá-
szatot tanult volna, de az akko-
ri körülmények miatt a mûbú-
torasztalos és a kõszobrász
szakmát választotta. Kezdetben
az Épületszobrászati Vállalat-
nál dolgozott, részt vett a Bu-
dai Vár, az Országház, a viseg-
rádi Mátyás-palota restaurálási
munkálataiban.

1970-ben Varga Ilonával kö-
tött házassága révén került
Dunaföldvárra, házasságukból
két gyermek született, István és
Zsuzsanna. 

1974-ben csatlakozott a sá-
rospataki népmûvészeti iskolá-
hoz. A pataki fafaragó táborok
hatására bekapcsolódott és
szerves részese lett az újkori
népmûvészeti mozgalomnak.
Országos szakmai táborok és
szakkörök alapításával segítet-

te elõ a népi kultúra újjáéledé-
sét. 

A '80-as években kezdemé-
nyezõje volt a Tolna megyei
Fafaragó Stúdió létrejöttének.
A Tolna Megyei Népmûvésze-
ti Egyesület tagja.  Városunk-
ban számos helyen találkozha-
tunk munkáival, a várkapu, a
városháza díszterme, a '48-as
emlékmû, a Weikersheim téren
álló kereszt keze munkáját di-
cséri. Köztéri alkotásai mellett
csontrajz-sorozatai, fésûs tük-
rösei, írószertartói lakásbelsõk
színvonalas, esztétikus tartozé-
kai. 

Az õ elképzelése nyomán
jött létre az eredetileg kõtárnak
épülõ Fafaragó Galéria, mely
az országban egyedülálló mó-
don nyújtott bemutatkozási le-
hetõséget a famûvességnek, a
fafaragóknak. Mûfajteremtõ te-
vékenységét, a spanyolozást
országszerte megcsodálják és
elismerik. 

Dunaföldvár mellett Tatabá-
nyán, Pakson, Szekszárdon,
Budapesten találkozhatunk tér-
plasztikáival, emlékmûveivel,
szobraival. 

Igazi lokálpatrióta, aktív se-
gítõje a különbözõ civil szerve-
zeteknek, felkérésre szívesen
mutatja meg tudományát a fia-
talabb korosztálynak, alkotásai
rendszeresen szerepelnek jóté-
konysági rendezvények akció-
in.  

Munkásságát 1981-ben
Dunaföldvárért plakettel,
2003-ban Kodály Zoltán-díjjal,
2009-ben Babits- díjjal ismer-
ték el. 2010-ben Dunaföldvár
díszpolgárává választották,
ugyanebben az évben az Embe-
ri Erõforrások Minisztériuma
Népmûvészet mestere címet
adományozott számára. 2012-
ben a Kézjegy Alapítvány Tol-
na megyei Mûvészeti Díját
kapta meg. 

2015-ben a Dunaföldvár
Kultúrájáért Alapítvány Kura-
tóriuma városunkban végzett
maradandó kulturális tevé-
kenységéért 70. születésnapja
alkalmából Dunaföldvár Kul-
túrájáért elismerésben részesí-
tette Csepeli István fafaragót,
a népmûvészet mesterét.

Dunaföldvári
Ördögszekér
Táncegyesület

A dunaföldvári néptánckul-
túra nagy hagyományokkal
rendelkezik, a '60-as években
két csoport is mûködött a tele-
pülésen.  1980-ban azonban az
utolsó csoport is megszûnt.
Ilyen elõzmények után indult
újra a néptáncélet Rabóczki
Anikó és Appelshoffer János
tevékenységének köszönhetõ-
en. Ezzel létrejött egy aktív, te-

lepülésükért sok áldozatot ho-
zó, a várost Magyarországon és
külföldön is méltó módon kép-
viselõ civil szervezet. 

2003 õszén kezdte meg mûkö-
dését Dunaföldváron az Ördög-
szekér Táncegyesület gyermek-
csoportja, 2004-ben a Szüreti
Fesztiválon léptek fel elõször
önálló produkcióval, ettõl az év-
tõl kezdve hivatalosan bejegy-
zett egyesületként mûködnek. 

2014 márciusában ünnepel-
ték fennállásuk 10. évforduló-
ját. A gyerekek mellett az
egyesület keretei között hama-
rosan felnõtt és ifjúsági korosz-
tály is dolgozni kezdett.

Az eltelt idõszak alatt számta-
lan programmal gazdagították
településünk kulturális életét.
Rendszeresen szerveznek tánc-
házakat, idõrõl idõre tematikus
mûsorokkal lépnek a dunaföld-
vári közönség elé. Ennek ke-
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Díjak a Magyar
Kultúra Napján



Befejezõdött a dunaföldvári
Kálvária-hegyen a partfal-sta-
bilizáció II. üteme. A munká-
latok eredményeként szebb,
barátságosabb, biztonságo-
sabb lett a domboldal, lehetõ-
vé vált, hogy a Kálvária-hegy
értékeit hasznosítsák, megmu-
tassák a nagyvilágnak. 

nDUNAFÖLDVÁR

ÖNKORMÁNYZATA

Dunaföldvár Város Önkor-
mányzata a Dél-Dunántúli
Operatív Program „Balatoni és
dunai omlásveszélyes partfalak
stabilizálása“ pályázatán nyert
el a Kálvária komplex partfal
stabilizáció és vízrendezés II.
ütemére 381 millió forint visz-
sza nem térítendõ támogatást
az Európai Regionális Fejlesz-
tési Alapból és hazai központi
költségvetésbõl. A pályázat tel-
jes költsége 400 millió forint. 

A pályázat alapvetõ célja
volt a Kálvária-hegy természe-

ti, épített környezeti értékének
védelme, a környezetbiztonság
növelése, a település értékei-
nek, a köztulajdonban lévõ lé-
tesítményeinek védelme a part-
fal stabilizációjával, az omlás-
és csúszásveszély kockázatá-
nak csökkentésével. A város-
szerkezeten belüli kiemelt el-
helyezkedés, a kegyeleti és tu-
risztikai igények is mind a fej-
lesztés szükségszerûségét tá-
masztották alá. 

A beruházás eredményeként
17 db új támfal épült, több mint
380 m hosszban. A Felsõ-Kál-
vária, az Alsó-Kálvária és a
Tabán utcákban vápás vízelve-
zetõk épültek, melyek a Kálvá-
ria-hegy vizét hivatottak leve-
zetni. 

A közbeszerzési eljárásban
megbízott kivitelezõ, az Alis-
ca Bau Zrt. a tervezett határ-
idõre, 2014. december 15-ére
fejezte be az érdemi munkát a
Kálvária-hegyen. A kivitele-

zés 2013 novemberében kez-
dõdött el. 

A beruházásnak köszönhetõ-
en a Kálvária-hegy ismételten
Dunaföldvár teljes értékû város-
részévé válhat. Az itt lakók szá-
mára élhetõbbé, a kirándulók
számára barátságosabbá, hangu-
latosabbá vált a domboldal. n

retében feldolgozták a kará-
csonyi, farsangi, húsvéti idõszak
népszokásait, táncait. 

Legemlékezetesebb és legna-
gyobb érdeklõdésre számot tar-
tó nagyszínpadi produkciójuk a
2012 augusztusában Berze-
Nagy Ilona: Lábuk nyomát el-
mosta a víz címû munkája
alapján színpadra állított Mát-
katánc címû táncjáték, mely-
ben Dunaföldvár török kori tör-
ténetét dolgozták fel. 

Rendszeresen táncolnak a
városi nagyrendezvényeken,
iskolai ünnepségeken, a kertba-
rátok, a vadászok, a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat, a Vö-
röskereszt, a Napsugár Öregek
Otthona különbözõ programja-
in. Évek óta nélkülözhetetlen

szereplõi a Szüreti Fesztivál-
nak, ahol nemcsak a felvonulá-
son és a gálamûsorban jelennek
meg, hanem aktív részesei az
elõkészítõ munkálatoknak is. 

Jó kapcsolatot ápolnak a kör-
nyékbeli tánccsoportokkal,
évek óta visszajáró vendégei a
Baracsi Néptánc Fesztiválnak,
ahol több alkalommal is I. díj-
jal értékelte teljesítményüket a
neves szakmai zsûri. Megala-
kulásuk óta részt vesznek a vá-
rosunk által életre hívott Föld-
váriak Találkozója programon. 

2006-ban Szicíliában ven-
dégszerepeltek, majd ugyaneb-
ben az évben viszonozták az
olasz csoport meghívását.
2010-ben közös mûsort adtak a
budapesti Vasas Mûvészegyüt-

tessel a dunaföldvári, majd a
budapesti közönség elõtt. Több
alkalommal jártak Erdélyben,
ahol a magyar kultúra emlékei-
nek felkeresése mellett tábo-
rokban mélyítették tudásukat,
majd az ottani élmények ihlette
kiállítással jelentek meg a
dunaföldvári EXPO-n. 

2005-ben, 2007-ben és 2013-
ban a németországi testvérvá-
rosban, Weikersheimben kép-
viselték a dunaföldváriakat,
2014-ben tagjai voltak az erdé-
lyi testvérvárosba, Borszékre
utazó küldöttségnek. 2014. no-
vember 15-én részt vettek a
Martin György Néptáncszövet-
ség által rendezett minõsítõ
fesztiválon, és minõsült együt-
tes eredményt értek el. 

A Dunaföldvár Kultúrájáért
Alapítvány kuratóriuma a
dunaföldvári néptáncélet fel-
lendítését, az eddig elért ered-
ményeket és a 10 éves fennál-
láshoz szükséges kitartást mél-
tányolta azzal, hogy a Duna-
földvár Kultúrájáért díjat 2015-
ben az Dunaföldvári Ördögsze-
kér Táncegyesületnek ítélte. 

Az Év Mecénása díjat idén a
dunaföldvári kulturális élet
médiatámogatói kapták: a pak-
si Fortuna Rádió képiseletében
Strasszer Andrea ügyvezetõ, a
Part -Oldalak Kulturális Egylet
nevében dr. András Ferenc el-
nök vette át a kultúra terjeszté-
séért, a dunaföldvári mûvelõ-
dés támogatásáért járó elisme-
rést. n
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Dunaföldvár
Város

Önkormányzata

Dr. Süveges
Árpádné

Kiss Lajos Csaba

Ráthgéber
Lászlóné

Petrovics Józsefné
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Sajtóközlemény

Befejezõdött a
partfal-stabilizáció II. üteme a
Dunaföldvári Kálvárián

A magyar közigazgatás
megújításának egyik látvá-
nyos pillanata, hogy 2015.
január végén, országszerte
összesen 26, Tolna megyé-
ben 2015. január 30-án, Ta-
másiban és Bonyhádon két
új kormányablak ünnepé-
lyes átadására került sor.

DR. TÓTH EMESE,
KABINETVEZETÕ

A 2011-ben elindított köz-
igazgatási reform egyik fontos
célkitûzése volt az emberek
államról kialakított képének a
megváltoztatása, a „Jó állam“
koncepciójának megvalósítá-
sa, a közigazgatás, mint szol-
gáltatás elérhetõbbé tétele az
emberek számára. Az egyab-
lakos ügyintézési rendszer be-
vezetésekor hazánkban 29 in-
tegrált ügyfélszolgálati iroda
mûködött. A 2014. évtõl Tol-
na megyében három második
generációs kormányablak

Sajtóközlemény

Új kormányabla-
kok Tamásiban
és Bonyhádon

Ü



4.

áll az ügyfelek rendelkezé-
sére Szekszárdon, Pakson és
Tolnán. A 2015. január végén
Tamásiban és Bonyhádon át-
adott irodákkal együtt me-
gyénkben öt, országosan közel
száz egységes arculatú, egysé-
ges szakmai elvárások mentén
mûködõ, többségében egysé-
ges szolgáltatást nyújtó kor-
mányablak várja az ügyfeleket. 

2011. január 1-jétõl 2014.
december 31-ig hazánkban
több mint 2,5 millió ügyfél for-
dult a kormányablakokhoz,
amelynek során több mint 3
millió ügyet intéztek. A szá-
mok jelentõs nagyságrendû nö-
vekedést mutatnak, a kormány-
ablakok számának növekedé-
sével arányosan, hiszen tavaly
több mint 1,8 millió állampol-
gár kereste fel a kormányabla-
kokat, és megközelítõleg 2 mil-
lió ügyet intéztek. A megyei ta-
pasztalatok is alátámasztották,
hogy az integrált ügyfélszolgá-
lati irodák beváltották a hozzá-
juk fûzött reményeket, és az
ügyfelek legnagyobb megelé-
gedésére szolgálnak. 

A Tamási, Szabadság u. 54.
szám alatt és a Bonyhád, Sza-
badság tér 1. szám alatt meg-
nyílt új kormányablakok bizto-
sítják a járásban élõk számára,
hogy lakóhelyükhöz minél kö-
zelebb, egyablakos rendszer-
ben, igényeikhez igazodó ügy-
félfogadási rendben intézhes-
sék hivatalos ügyeiket, egysze-
rûen, gyorsan, hatékonyan,
család- és ügyfélbarát környe-
zetben. A Tamásiban délelõtt
10 órakor, Bonyhádon délután
13 órakor tartott ünnepségen
dr. Horváth Kálmán kormány-
megbízott, dr. Puskás Imre kul-
turális örökségvédelemért fele-
lõs helyettes államtitkár és a já-
rási székhelyek polgármesterei
köszöntötték a vendégeket.

Az épületek akadálymente-
sek, a helyiségek kiépítése, az
infokommunikációs eszközök
kialakítása mind azt biztosít-
ják, hogy a szolgáltatások
mindenki számára elérhetõek
legyenek. A kormányablakok-
ban modern környezetben,
9+1 munkaállomással, 21.
századi technológiával, felké-

szült kollégák segítségével je-
lenleg 265 ügytípus intézhetõ.
A kormányzat arra törekszik,
hogy a kormányablakokban
intézhetõ ügyek száma nagy-
ságrendekkel bõvüljön, akár
kétezernél is több ügykörben
lehessen eljárni.

A cél, hogy a kormányabla-
kok teljeskörûen ellássák az
okmányirodák feladatait. Az
ügyfélbarát közigazgatás ki-
alakításában kiemelt hang-
súlyt kap az ügyintézés mene-
tének egyszerûsítése és gyor-
sítása, az ügyfelek adminiszt-
ratív terheinek csökkentése,
anyagi megtakarítás, színvo-
nalas ügyfélkiszolgálás. A
képzéseken és a továbbképzé-
seken résztvevõ kormánytiszt-
viselõi kar felkészült a bõvülõ
ügyfélkör és ügytípus ellátá-
sára. Ebben segítségükre van
az úgynevezett Tudástár, egy
olyan on-line felület, amely
tartalmazza a kormányabla-
kokban intézhetõ ügyek rész-
letes leírásait és az ügyinté-
zéshez szükséges nyomtatvá-
nyokat. 

2015. év végére a kormányab-
lakok számát mintegy 280-ra kí-
vánja bõvíteni a kormány,  hogy
minden megyei jogú városban,
járásszékhelyen, kerületben, to-
vábbá jó néhány településen,
vasútállomáson és munkaügyi
központban várják szakképzett,
elhivatott és segítõkész ügyinté-
zõk az ügyfeleket. 

A nemzeti színû szalagok
ünnepélyes átvágását követõen
a Tamási és Bonyhádi járásban
élõk is bekapcsolódtak az új tí-
pusú közigazgatás vérkeringé-
sébe. A magyar államigazgatás
átfogó korszerûsítése, a „Jó ál-
lam“ kialakítása, és ennek ke-
retében az ügyfélbarát közigaz-
gatás megteremtése érdekében
Tolna megyében immáron öt
kormányablak biztosít méltó
helyszínt állam és állampolgár
találkozásának. A kiválóan
képzett kollégák nap, mint nap
bizonyítják, hogy a közigazga-
tás szolgálat, az ügyintézés le-
het gyors, szakszerû és egysze-
rû, és az államot helyi szinten
megjelenítõ ügyintézõ segítõ
kezet nyújt az ügyfélnek. n
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Üléstermi
tudósítások
Dunaföldvár Város Képvise-
lõ-testülete január 27-én tar-
totta soros ülését, melynek
napirendjén 16 nyilvános és 2
zárt ülésen tárgyalandó téma
szerepelt.

nBAKSAY ERIKA,
BALOGH EMESE

Az elsõ napirendben a képvi-
selõk beszámolót fogadtak el a
lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról, majd módosí-
tották a 2014. évi költségvetési
rendeletet.

Ezután a testület a 2015. évi
költségvetési rendeletet elsõ
fordulóban megtárgyalta, és a
módosításokkal együtt tovább-
tárgyalásra javasolta. A költ-
ségvetés tervezett bevételi fõ-

összege 1.612.963 ezer Ft, ki-
adási fõösszege 2.080.376 ezer
Ft, a költségvetés hiánya
467.413 ezer Ft.

A 2015. évi költségvetéshez
kapcsolódóan javaslatot tett a
testület a Dunaföldvár és Kör-
nyéke Gyermekjóléti Társulás
ez évi költségvetésére is -
15.124 ezer Ft bevételi és kiadá-
si fõösszeggel -, illetve javasla-
tot tett a helyi szociális és gyer-
mekvédelmi ellátórendszer
egyes szabályairól szóló önkor-
mányzati rendelet módosításá-
nak 1. fordulós elõkészítésére.

A következõkben a testület a
Dunaföldvári Polgárõrség, a
Dunaföldvári Sporthorgászok
Egyesülete, illetve a Holler
Utánpótlás Nevelési és Felnõtt
Club számára nyújtott fejlesz-
tési célú visszatérítendõ támo-
gatások visszafizetési határide-
jét módosította.

Ezután a képviselõ-testület
a 2015. évi önkormányzati
rendezvények egészségügyi
biztosításáról gondoskodott,
az OMSZ-szel kötött szerzõ-
déssel, majd a Roma Nemzeti-
ségi Önkormányzat támogatá-
si kérelmét fogadta el, 100
ezer Ft szociális támogatás cí-
mén.

A képviselõk ismét döntöt-
tek tiszteletdíjaik civil szerve-
zetek számára történõ felaján-
lásáról, majd Hajdú Jánost vá-
lasztották meg a Mezõföldvíz
Kft. felügyelõ bizottságának
tagjául.

A következõ napirendekben
a testület a D-B-M Mikrotérsé-
gi Óvoda és Bölcsõde
2015/2016. nevelési évi
beiratási felhívásának elõkészí-
tésérõl tárgyalt, illetve megha-
tározta az intézmény nyári
nyitva tartását. 

Majd a képviselõk elfogad-
ták a Dunaföldvári Mûvelõdési
Központ és Könyvtár, a Tour-
inform Iroda és a Napsugár In-
tegrált Szociális Intézmény
2014. évi munkájáról szóló be-
számolót, bérlakássá átminõsí-
tésrõl döntöttek, majd a Ha-
gyományõrzõ Íjászok Duna-
földvári Egyesületének kérel-
mét, illetve lakossági kérelme-
ket bíráltak el.

A zárt ülésen a képviselõk
elõször döntöttek a városi ki-
tüntetések odaítélésérõl. Hor-
váth Zsolt polgármester tájé-
koztatása szerint a várossá ava-
tás évfordulóján idén három dí-
jat - a Dunaföldvár Díszpolgá-
ra, a Dunaföldvárért Emlék-
érem és a Dunaföldvár Sportjá-
ért - adnak át. A Dunaföldvár
Gyermekeiért kitüntetésre ér-
kezett javaslatok tekintetében
nem jutottak konszenzusra Ü



nMEZÕFÖLDVÍZ KFT., 
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Tájékoztatjuk a tisztelt fel-
használókat, hogy településü-
kön a szennyvízelvezetés és -
tisztítás szolgáltatása elválasz-
tott rendszerû szennyvízelve-
zetõ mûvel valósul meg, mely
kapacitásából és technológiájá-
ból adódóan kizárólag háztar-
tási és elõtisztított ipari
szennyvíz befogadására, elve-
zetésére és megtisztítására al-
kalmas. Esõvíz közcsatorna-
hálózatba juttatása nagyobb
esõzések alkalmával a szenny-
víztisztító mû túlterhelését és
károsodását, az alacsonyabban
fekvõ területek elöntését, a
szennyvízelvezetés és -tisztítás
költségeinek növekedését
okozhatja.

1. Csatornahasználati tudni-
valók

Fontos, hogy a csatornaháló-
zatba ne jussanak olyan anya-
gok, melyek zavarják a rend-
szer és a tisztítótelep mûködé-
sét. Ezért nem szabad a csator-
nába engedni többek között
zsírt, olajat, festéket, benzint,
mérgezõ vagy maró anyagokat,
mûanyag- és üvegpalackokat,
építési törmeléket, állati tete-
meket, eldobható pelenkákat,
ruhanemût, nylon harisnyát,
stb.

Köztudott, hogy a település
csatornahálózata nagyobb zá-
porok esetén túlterheltté válik,
a vezetékek túlnyomás alá ke-
rülnek, és az alacsonyabban
fekvõ házak pincéiben elönté-

sek, beázások keletkeznek. Mi,
mint szolgáltató szintén tapasz-
taljuk a problémát, hiszen a
szennyvízvezetékek, a szenny-
vízátemelõk és a szennyvíz-
tisztító telepek csapadékos idõ-
ben túlterhelten üzemelnek.
Bár minden ingatlantulajdo-
nosnak fontos lenne tudnia,
sajnos még sokan nincsenek
tisztában vele, hogy települé-
sünkön elválasztott rendszerû
szennyvízhálózat mûködik. Ez
azt jelenti, hogy az esõvizet
nem a csatornahálózatba, ha-
nem a szennyvíztõl elkülönít-
ve, közvetlenül a befogadó víz-
folyásba, csapadékvíz elvezetõ
árokba vezetik el.

Tipikusan olyan területekrõl
van szó, ahol egész évben szin-
te semmi gond sincs a szenny-
vízelvezetõ rendszerrel. Egy
kiadós esõnél, zápornál viszont
azonnal túlterheltté válik a
rendszer, mert nagymennyisé-
gû esõvíz kerül abba a szenny-
vízhálózatba, amelyet nem
ilyen hatalmas mennyiségû víz
elvezetésére méreteztek. Se a
szivattyúk, se a csõvezetékek,
se a szennyvíztelep nem tud
megbirkózni a csapadékvízzel. 

A szennyvízelvezetõ mû biz-
tonságos üzemeltetése közös
érdekünk, ezért tisztelettel kér-
jük felhasználóinkat, hogy fo-
kozottan ügyeljenek arra, hogy
az ingatlanukon összegyûlõ
csapadékvizek elvezetése sza-
bályosan, a szennyvízelvezetõ
törzshálózattól teljes mérték-
ben elkülönítve történjen.

A szennyvíztisztító-telepek a
beérkezõ szennyvizet elsõsor-

ban élõ mikroorganizmusok
segítségével tisztítják, melye-
ket az esõs idõszakban a köz-
csatornába engedett csapadék-
víz kimoshat, jelentõsen lassít-
va és rontva ezzel a szennyvíz-
kezelés folyamatait. Másrészt a
szennyvízhálózatba juttatott
esõvíz megnöveli a szennyvíz-
mennyiséget, ami a hálózat és a
szennyvíztisztító-telep túlter-
heltségét, szélsõséges körül-
mények között pedig akár a
mélyebben fekvõ ingatlanok
elöntését is eredményezheti.
Az okozott károk jelentõs
többletköltséget rónak a szol-
gáltatóra és - rendkívüli esetek-
ben - azokra a fogyasztókra is,
akiket a szennyvíz visszatorló-
dása vagy az ingatlan elöntése
veszélyeztet. 

2. Jogszabályi kötelezettségek
Felhívjuk a tisztelt felhasz-

nálóink szíves figyelmét, hogy
az 58/2013. (II. 27.) Korm.
rendelet 85.§ (5) bekezdése
szerint elválasztott rendszerû
szennyvízelvezetõ mûbe csa-
padékvizet juttatni tilos.

Társaságunk a közcsatorna-
hálózat biztonságos üzemelte-
tése érdekében a szennyvízel-
vezetõ törzshálózaton rend-
szeresen végez ellenõrzése-
ket, melyek kiterjednek az il-
legális csapadékvíz-bebocsá-
tások kiszûrésére is. Bár az
esõvíz összegyûjtésére és fel-
használására a ciszternával
összekötött locsolórendszertõl
a díszkertbe épített halastó
vízellátásáig számtalan prak-
tikus és költségkímélõ megol-
dás létezik, a Mezõföldvíz
Kft. még mindig sok ingatla-
non tapasztal az esõvíz elve-
zetésével kapcsolatos sza-
bálytalanságokat. Ennek

5.
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a képviselõk; egyik jelölt
sem kapta meg a szükséges öt
szavazatot, ezért a díjat idén
nem adják át. 

A második napirendben egy
a térfigyelõ kamerarendszer ki-

építéséhez kapcsolódó határo-
zatról tárgyaltak a képviselõk.
Horváth Zsolt polgármester el-
mondta, hogy a térfigyelõ
rendszer kivitelezésére kiírt
közbeszerzést a nem nyertes

pályázó megtámadta, a döntõ-
bizottság pedig megsemmisí-
tette a képviselõ-testület hatá-
rozatát, és új közbeszerzési el-
járás kiírására utasította Duna-
földvár Városát. n

Rendkívüli
testületi ülés
Dunaföldvár Város Képvi-
selõ-testülete január 12-én
rendkívüli ülést tartott.

nBALOGH EMESE

Az elsõ napirendben a
képviselõk módosították
Dunaföldvár helyi építési
szabályzatát. Mint arról Hor-
váth Zsolt polgármester tájé-
koztatta lapunkat, a
bioetanol- üzemben fejlesz-
tési munkák zajlanak, így a
gyár kapacitása a közeljövõ-
ben duplájára növekedik.
Mindez a szállítás, a logiszti-
ka területén is jelentõs növe-
kedéssel jár, amit a gyár ve-
zetése a jelenlegi vasúti átra-
kóhelye bõvítésével szeretne
megoldani. Az érintett terü-
letre vonatkozóan, a már
meglévõ bõvítési tervnek
megfelelõen módosította a
képviselõ-testület városunk
építési szabályzatát.

A második napirendben az
új földforgalmi törvény elõ-
írásának megfelelõen egy
külföldi állampolgár telek-
vásárlási kérelmét tárgyalták
a képviselõk. A 2000 m2-s,
diósi zártkerti ingatlan meg-
vásárlásához - az agrárkama-
rához hasonlóan - a duna-
földvári önkormányzat nem
járult hozzá. n

Nem mindegy,
hol folyik el az esõvíz

Ü



A Népszerû tudomány elõ-
adássorozat vendége volt
gróf Nádasdy Borbála, aki a
könyveiben is megörökített
arisztokrata családja múltjá-
ról és kalandos életútjáról be-
szélt.

nSZABADOS SÁMUEL

A Nádasdy család a vérziva-
taros XVII. században került a
magyar történelem fókuszába.
Tagjainak a három részre sza-
kadt ország nyugati felében, a

Habsburg birodalomhoz tarto-
zó királyi Magyarországon
voltak birtokaik, így a császár
szolgálatában kaptak rangokat,
címeket. A család férfi tagjai
katonaként, politikusként, a
kultúra támogatóiként évszá-
zadokon át elsõsorban a hazá-
jukat igyekeztek szolgálni.
Nemegyszer kerültek konflik-
tusba a bécsi udvarral a magyar
érdekek képviseletében.
Nádasdy Ferenc országbírót
például a császár kivégeztette,

mert határozottan kiállt hazájá-
ért. 

Gróf Nádasdy Borbála elõ-
adásában kifejtette, hogy ezek
a hagyományok a mai napig
olyan erkölcsi normák a csalá-
don belül, melyeket az utódok-
nak követniük kell. A XX. szá-
zad közepéig valóban ezen el-
veket követték a Nádasdyak. A
második világháború s az azt
követõ politikai változások so-
rozat azonban véget vetett en-
nek. A család a birtokait, a va-
gyonát elvesztette, tagjai a há-
borúban meghaltak, vagy azt
követõen emigráltak, szétszó-
ródtak, egzisztenciájukat vesz-
tették. A grófnõ is fiatalon,
1956-ban hagyta el Magyaror-
szágot. Nyugat- Európába tele-
pedett le, ahol nehéz körülmé-
nyek között, önmaga erejére tá-
maszkodva kellett új életet kez-
denie. Az 1990- es évek tették
lehetõvé ismét a hazatérését, a
családi kapcsolatok újraélesz-
tését. 

A szétszórt Nádasdy család
tagjai azóta rendszeresen talál-
koznak, tartják a kapcsolatot
egymással és nem utolsó sor-
ban a hazájukkal. Természete-
sen számukra napjainkban is
kötelezõ érvényû parancsolat
õseik hagyatéka: a hazáért való

kiállás, cselekvés. A Nádas-
dyak minden tagja - bárhol is él
-  büszkén vállalja magyarsá-
gát. Nemzetközi kapcsolatai-
kat, tudásukat igyekeznek ha-
zájuk javára felhasználni. Õse-
ik tetteit, emlékeit ápolva, saját
tapasztalataikat akár emlék-
könyvbe foglalva igyekeznek
hazájukat szolgálni elõdeik
példáját követve. n
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Felhívás 
2015. januártól az alábbi

háziorvosi és intézményi te-
lefonszámok változtak: 
Dr. Palkó Ágnes
Dunaföldvár, Gábor P. u. 2.
75/343-712 
Dr. Englert Rolland
Dunaföldvár, Gábor P. u. 2.
75/341-072 
Gyermekjóléti Szolgálat 
Dunaföldvár, Kossuth L. u. 14.
75/541-067, 541-068 
Berze-Nagy Ilona Városi
Könyvtár
Dunaföldvár, Béke tér 13.
75/541-060, 541-061 
Tourinform Iroda
Dunaföldvár, Rátkai köz 2.
75/541-083, 541-084 
Védõnõi Szolgálat
Dunaföldvár, Kossuth L. u. 14.
75/341-083 
Öregek Napközi Otthona 
Dunaföldvár, Duna u. 13.
75/341-068 n

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

felderítésére társaságunk a
leghatékonyabb ismert mód-
szerek vizsgálatát fogja alkal-
mazni.

Ilyen esetekben a bebocsá-
tásban érintett fogyasztókkal
szemben a már idézett
58/2013. (II.27.) Kormányren-
delet 85. § (6) bekezdése alap-
ján az alábbiak szerint járhat el
a szolgáltató:

Amennyiben csapadékvizet
közcsatornába juttató felhasz-
nálónk ezt a gyakorlatot felszó-
lításunk ellenére tovább foly-
tatja, a víziközmû-szolgáltató
Üzletszabályzatában foglaltak-
nak megfelelõen a jogellenes
állapotot a felhasználó költsé-
gére megszünteti. A szenny-

vízelvezetõ törzshálózatba jog-
ellenesen bevezetett csapadék-
víz mennyisége után pedig Üz-
letszabályzatban meghatáro-
zott jelentõs mértékû pótdíjat
számol fel. 

A házi szennyvízhálózat
rendeltetésszerû használata a
fogyasztó felelõssége, ezért
annak rendszeres ellenõrzése
és karbantartása, javítása is
õt terheli. Amennyiben Ön
nem biztos az adott ingatlan
csapadékvíz-elvezetésének
szabályos kialakításában, ak-
kor azt házilag vagy szakem-
ber bevonásával bármikor el-
lenõrizheti, hiba esetén idõ-
ben gondoskodhat annak ja-
vításáról.

3. Információk
Bízunk benne, hogy ön is sza-

bályosan veszi igénybe a szenny-
vízelvezetés és -tisztítás szolgál-
tatásunkat. Kérjük, mielõbb el-
lenõrizze, ellenõriztesse esõvíz-
elvezetõ rendszerét és házi
szennyvízhálózatát. Szabályta-
lanság észlelése esetén szíves-
kedjen annak megszûntetésérõl
haladéktalanul gondoskodni.

Minden a fentieket érintõ
kérdésben kérjen tájékoztatást
helyi fõmérnökségeinken.

Felhívásunkkal kapcsolatos
kérdéseiket és észrevételeiket az
Ügyfélszolgálat 06-40-462-000-
ás telefonszámán is várjuk. 

Segítõ együttmûködésüket
elõre is köszönjük! n

Ü

Gróf Nádasdy Borbála
könyvbemutatója a
mûvelõdési házban

gróf Nádasdy Borbála
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Beszédes József életének
utolsó éveit Dunaföldváron
töltötte. Halálának körülmé-
nyeit (1852. február 29.)
Cziráky Gyula „Dunaföldvár
multja és jelene“ címû mo-
nográfiájában (1910) más-
képp írja le, mint számos
megemlékezõ a levéltári, a
korabeli adatokra támasz-
kodva. 
Haspel Istvánné Szabó Piros-
ka bocsátotta rendelkezésem-
re azt a levélmásolatot, ame-
lyet Koudela Gyula nyugal-
mazott általános iskolai igaz-
gató írt Szekszárdra, a Tolna
megyei Tanács VB Mûvelõ-
désügyi Osztályának 1961-
ben. Az alábbi levél talán kö-
zelebb visz bennünket az
igazsághoz, bizonyítva azt is,
hogy a dunaföldváriakat fog-
lalkoztatta Beszédes József
élete és halála. 

nKÖZREADJA:
SZÁSZVÁRI JÓZSEFNÉ

„Beszédes Józsefrõl
Még kalocsai diákkorom-

ban emlegette földrajztaná-
rom egy dunai kirándulás al-
kalmával, hogy a reformkor-
szak legnagyobb vizi-
mérnöke, Széchenyi István gr.
legbensõbb munkatársa Be-
szédes József volt. Akkor még
nem sejtettem, hogy Beszédes
emlékével valaha közelebbi
vonatkozásba kerülök.

Hosszú idõn át különbözõ
téves adatok keringtek róla.
Nem Nagykanizsán, hanem
Magyarkanizsán (jelenleg Ju-
goszlávia-Bácska ék. részén)
született, állitólag 1786-ban.
Tanulmányait Szegeden, Te-
mesvárt, Egerben és Pesten vé-
gezte. Mint vizi-mérnök 1828-
29-ben a linzi-budweisi vasút-
társaság megbizásából foglal-
kozott a vasúti vonalra káros
hatásu vizek lecsapolásával.
Hasonló munkát végzett Tolna
megyében a sárvizi vizek, mo-

csarak lecsapolásával. 1830-
ban Széchenyivel végighajózta
a Dunát - Galacig. Céljuk a
Vaskapu szikláinak eltávolítá-
sa, a hajózás biztonságossá té-
tele volt.

Ugyancsak 1830-ban kezdõ-
dött a Tisza-szabályozás gon-
dolata is, a bécsi kormány, il-
letve  az ott székelõ magyar
kancellária inditására. 

Beszédes nemcsak gyakor-
lati ember volt, mérnöki tudo-
mányát a Tud. Gyüjtemény,
Hirnök, Századok örökitették
meg, valamint a Társalkodó-
ban is.

A Duna szabályozása: „Ma-
gyarországi hajós folyó nagy
ágzat (Naviglio)“ c. dolgozata
is mély tudásán kívül, pompás
helyi ismereteit is bizonyitja.
És ezen a téren volt összeütkö-
zése Paleokapa olasz fõmér-
nökkel, aki a Pó szabályozásá-
val szerzett magának nevet és
annak kópiáját akarta ráhuzni
a Duna szabályozására is, ho-
lott a hirtelen - esõzéstõl, ol-
vadástól - megdagadó alpesi
mellékfolyókkal biró Pó fo-
lyami lerakódásai egészen
más elbánást igényeltek, mint
a hatalmas Duna, amely gya-
kori fenékkotrást, a kanyarok
átvágását kivánta, mint emele-
tes házmagasságu gátakat és
öntözõ zsilipeket az árviz-
veszedelem ellen.

Mégis a bécsi kormány Pale-
okapa tervét fogadta el és - mi-
vel az idõközben olasz hazájá-
ba visszatért, tervének kivitele-
zésével Beszédest bizták meg,
aki azonban annak végrehajtá-
sát, kellõ indoklással - megta-
gadta. 

Hogy sorrendben mikor vé-
gezte a Balaton, a Zala folyó és
a Sió szabályozását, több, mint
száz év távlatából nem állott
módomban megállapithatni.

Élete végét Dunaföldváron
töltötte el, nagy családja köré-
ben. - állitólag 11 gyermeke

volt. Háza a mai Kossuth Lajos
utca 10. utcai része volt, mely-
nek késõbbi tulajdonosai:
Simálcsik Károly (korcsma),
Niefergall János (mozgószin-
ház), Raab Frigyes (nyomda és
könyvkereskedés), majd
Udvary Erzsébet voltak. Ma,
mint államositott házban van a
Dunaföldvári Cipész KTSZ.
irodája. Az udvari részben levõ
lakások késõbb épültek.

Ha szabad egyéni vélemé-
nyemet kifejtenem Beszédes J.
halála körülményeit illetõleg, -
hihetetlennek tartom, hogy
ilyen nagy tudásu, gyakorlati
ember ép ésszel, akár mert ter-
vét nem fogadták el, vagy azért
mert a Zala szabályozásával
kapcsolatban sikkasztással rá-
galmazták meg, - öngyilkos lett
volna. Családjára is tekintettel
kellett lennie, továbbá - Egyed
Antal dunaföldvári apátplébá-
nos (a M. Tud. Akad. Tagja),
aki saját bejegyzése szerint az
utolsó vigasszal is ellátta és
maga temette el, - nem irt vol-
na valótlanságot a halotti anya-
könyvbe, - viszont a „suicida“
(öngyilkos) bejegyzés Beszé-
des halála után 50 évvel, Biró
Imre plébános (1900-1915) ke-
zeitõl származik, tehát már
ezért sincs bizonyitó ereje és az
utólagos bejegyzés sincs meg-
indokolva.

Cziráky Gyula: „Tolname-
gyei Dunaföldvár multja és je-
lene“ c. monográfiájának 250.
oldalán hitelt ad ennek az utó-
lagos bejegyzésnek, bár azt
szépiteni igyekszik.

Beszédes sirja , a dunaföld-
vári-belvárosi temetõben,

igen soká elhanyagolt állapot-
ban volt, míg az elsõ
világháboru után a rk. népis-
kola tanulói, B. Nagy Ilona
tanitónõ vezetésével, majd
nyugdijaztatása után (1957) a
Dunaföldvári Magyar László
Ált. Gimnázium tanulói -
Semetkay Ágnes földrajztanár
vezetésével vették át gondo-
zását, az én kérésemre.

A temetõben lévõ vörös-
márvány siremlékén kívül
egy, szinte komikusan sze-
rény emléket állitott Beszé-
desnek Dunaföldvár község,
amikor a Duna partján, a je-
lenlegi hidtól délre esõ és 2
házból álló házsort Beszédes-
sornak nevezte el.

Tudomásom szerint a Földm.
Miniszt. Vizrajzi Osztálya Be-
szédes emlitett volt lakóházát
emléktáblával kivánja megje-
lölni (a siófoki szobron kívül)
de a magam részérõl méltá-
nyosnak tartanám, ha a Nb.
Rendezõbizottság B. Nagy Ilo-
na c. ig. ny. tanitónõt, valamint
Semetkay Ágnes gimn. tanárt,
az elismerõ iraton kívül abban
a megtiszteltetésben része-
sitené, hogy az esetleges lelep-
lezési ünnepélyre õket is
meghivná.

Végül azon elképzelésre,
mintha Dunaföldváron még él-
ne Beszédesnek egy leszárma-
zottja, - azt kell felelnem, hogy
ilyenrõl nincs tudomásunk, de
B. Nagy Ilona nagyapjának
tiszakörei kapcsolata Beszé-
dessel ilyen verziót kelthetett.

Dunaföldvár, 1963. április
24-én (Koudela Gyula) nyug.
ált. isk. igazgató“ n

Beszédes József haláláról
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A bolt elõtt állt Endre bácsi,
az Imre meg a Csernyánszky. 
- Jó napot, Nagy úr! 
- Adjon Isten, Kiss úr! 
Jött a Linka, jött a másik:
- Jó napot, Pálinkás úr! 
- Adjon Isten, Boros úr!  
- Hogy van, Sörös Pistám? 
Ott volt az utca elején a Bo-
ros trafik, jött a Csizmadia
fodrász és az úriszabó, jött a
Suszter, a Nikl csizmadia, a
Balogh Gyuri cipõfelsõrész
készítõ. Mindig azon törték a
fejüket, milyen tréfát találja-
nak ki. 
A találkozásokat az Erzsébet
téren, a hentesbolt elõtti
„Nagy akadémián“, majd'
nyolcvan évvel ezelõtt, egy fi-
gyelmes kisfiú leste. Az ún.
„köpködõnél“ figyelte a min-
den nap gyülekezõ felnõtte-
ket. 

nKISS ÉVA

„A háború elõtt Földváron
sok hentesüzlet mûködött.  Ak-
kor nem ellenségeskedtek a
szakmabeliek, nem akarták ki-
nyírni egymást. Meg akartak
élni, konkurencia volt, de segí-
tette egyik a másikát. 

A családunk kóser üzletet mû-
ködtetett a Rákóczi utcában, az
Erzsébet téren Krausz üzlete
szintén kóser bolt volt.  Somo-
gyi Gyula és Viktor jómódú em-
berek, kitûnõ hentesek voltak, a
Rákóczi utcán állt az üzletük a
miénkkel átellenben.  Pappék a
Fehérvári utca sarkánál, Mess
Pista bácsi a Kossuth téren dol-
gozott. A Mészáros utcában
Kovácséknak volt boltjuk, a Né-
meth hentesé a piactérnél, a
Bölcske utca elején mûködött.
Õ nagyon jó szakember volt.

Csupán a boltok forgalmából
a földvári hentesek nem tudtak
megélni, ezért pecsenyesütõ-
ként a vásárokon, piacokon
árultak, több lábon álltak.
Emellett legtöbbjük földet is
mûvelt, parasztizált is. 

1926 körül, a válság idején
Krausztól megvettük a boltját.
Tartozott is valami pénzzel,
Pestre akart menni, ezért aján-
lotta fel megvételre. Nagyon
régi berendezése volt, a pult
magasan állt, de az öreganyám
nagyon ragaszkodott hozzá. Mi
már nem kóserként üzemeltet-
tük, de a Rákóczi utcában lévõ
kóser üzletünk is megmaradt. 

Öregapám Pesten tanult, egy
jónevû cégnél dolgozott kóser
hentes- mészárosként. Késõbb
õ lett Földváron a cégmester.
A vevõi megbíztak benne, sze-
rették. Ami trefli volt - olyan
hús, amit vallási okokból nem
fogyasztottak - a hentes- mé-
szárosok más boltban adták el.
Õ, ha treflije volt, odaadta a
Somogyinak, feleségeik - egy
budatétényi vendéglõs lányai -
testvérek voltak, a család be-
szálló vendéglõt mûködtetett.  

Kóser vágásnál  Scheiber
Sándor volt földvári rabbival a
fater sok marhát vágott, késõbb
a tévében látta viszont, amikor
már világhírû tudós volt. 

A hentesek csak hurkát, kol-
bászt készítettek, felvágottakat
csak mi gyártottunk. Nagybá-

tyám, aki szintén hentes volt,
Fehérváron egy neves céghez,
az Asztalosékhoz került, ott ta-
nulta a töltést.  A '30-as évek-
ben, amikor hazaköltözött, pá-
rizsit, szalámit, fõtt sonkát,
mindent csináltunk.  Hetente
két-három marhát vágtunk,
mert az összes hentesárut a
prád fogja össze. Ez a töltelék
ragasztóanyaga, amit meleg
marhahúsból csináltak. A levá-
gott marhát gyorsan csontoz-
ták, darálták, zúzták a húst,
míg húspép nem lett belõle.
Szalonnát tettek hozzá - ez a
parizer -, de a virsli összetétele
is hasonló. A töltés után a virs-
li meleg füstöt kapott. A hen-
tesáruk ízesítése más, de az
alap mindegyik tölteléknél
szinte ugyanaz. A szaláminál
nagyobb darab húsokat tesznek
bele, a vadász, a soproni, az
olasz, a veronai kövérebb, más
a belekevert hús mérete, és el-
térõen fûszerezik. A szalámi-
kat, virsliket valódi bélbe töl-
tötték. A mortadella a pon-
caplibe került, ez a marha vak-
bele. A tölteléke olyan, mint a
párizsié, csak a szalámi átmé-
rõje nagyon vastag, kockázva
van benne a zsírszalonna.
Ugyanígy a thüringiai hurká-
nál, ami olyan, mint a véres

hurka, csak fehér kockákban
van benne a zsiradék.  

Friss volt minden, tartósító-
szert nem használtak.  Most a
legtöbb háznál nitritet használ-
nak sokszor nyakló nélkül, mert
ettõl pirosabb lesz a hús színe,
de ez nem egészséges. Íz-, szín-
stabilizátor, szója és egyéb ada-
lékanyagok - ezekkel vannak te-
le a ma kapható hentesáruk. 

A mészárosok vágóállatot a
környékbõl: Bölcskérõl, Mado-
csáról, Soltról, ahol volt eladó,
vásároltak. Cenzárok, alkuszok
segítették a vásárlást. Õk tud-
ták, hol van eladó állat, piacok-
ra mentek, bejártak a kocsmák-
ba, kínálták a segítségüket. Ak-
kor annyi jószág volt, hogy
majd leszakadt a föld. Járt pénz
nekik, ún. mita pénz, ha össze-
jött a bolt. Egyikük, Sztojka
Jóska, dagadt cigány férfi volt,
iparengedéllyel végezte az al-
kuszi munkáját, adót is fizetett.
Nálunk meg a kocsmában volt
a székhelye. 

A háború után még valamed-
dig volt kóser vágás, aztán ab-
bamaradt. A Rákóczi utcai bol-
tot megvette a Fekete Lajos, mi
nyitottunk egyet a Kossuth té-
ren. Akkor a virsli még virsli
volt. Aztán következett az álla-
mosítás.“ n

Mesterségek mesterei
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A kertbarát klub Téli esték
elõadássorozatának visszaté-
rõ vendége dr. Sûrû János
címzetes egyetemi docens, aki
a korábbi évek hagyománya-
it követve a múlt évi szõlõ- és
bortermést értékelte, s taná-
csokat adott az idei évre vo-
natkozóan is. 

nSZABADOS SÁMUEL

Az elmúlt év mezõgazdasági
termelésének egészét a bõ csa-
padék határozta meg. A szakem-
ber szerint a Dunaföldvár kör-
nyékén mért évi csapadék
mennyisége kb. 730 milliméter
volt. Ez a sok éves átlagnál ma-
gasabb, ami még nem lenne
gond, ha az év folyamán arányo-
san oszlott volna meg. Sajnos a

csapadék zöme nyáron és õsszel
hullott, éppen a szõlõérés idõ-
szakában. A nagy csapadék-
mennyiség következménye a
kevesebb napsütés és a legkü-
lönbözõbb betegségek terjedése
volt. A nedves, párás idõben
szinte mindenfajta szõlõbeteg-
ség felbukkant, a lisztharmattól
kezdve a peronoszpóráig. Az
utóbbi évek új betegsége, a fito-
plazmás sárgulás is pusztított.

A betegségek ellenszere a
permetezés és a precíz mûvelés
volt. Aki gondosan, az átlagos-
nál nagyobb odafigyeléssel
mûvelte az ültetvényét, annál a
termés, ha nem is érte el a ko-
rábbi évek átlagát és minõsé-
gét, elfogadható volt. Termé-
szetesen ez több idõt és pénzt

vett igénybe, de a kedvezõtlen
viszonyok ellenére a múlt év-
ben is teremhetett jó szõlõ, és
készülhetett jó bor.

Az elõadó megpróbált az idei
évre vonatkozóan is elõrejelzé-
seket adni, noha a január végi
idõpont még eléggé korainak
tûnik. A szõlõk ez ideig jól te-

leltek, az õszi és téli csapadék
menynyisége az átlag körüli
volt - ezek kedvezõ jelek,
azonban az idei termést a ta-
vasz és a nyár fogja meghatá-
rozni. Mindenesetre a metszést
már februárban el lehet kezde-
ni, a gazdák számára ez lesz az
elsõ tavaszi feladat. n

A szõlõrõl és a borokról
tartott elõadást a szakember

Kereken százötven évvel ez-
elõtt született Csók István
festõmûvész, aki sok szállal
kötõdött Tolna megyéhez,
Dunaföldvárhoz is.

nLUKÁCSI PÁLNÉ

A kétszeres Kossuth-díjas vi-
lághírû festõmûvész 1865. feb-
ruár 13-án látta meg a napvilá-
got a Fejér megyei Pusztaegre-
sen, mai nevén Sáregresen.
Édesapja jómódú molnármes-
ter volt. 

A tehetséges fiatalember a
budapesti Mintarajztan-
odában, majd a müncheni
Akadémián és Párizsban ta-
nult. Korai képei a francia na-
turalizmus hatását tükrözik.
Az Úrvacsora címû festménye
Párizsban aranyérmet, Bécs-
ben állami nagy aranyérmet
nyert. 

Csók István vonzódott a tör-
ténelmi jelenetekhez, a millen-
niumra a Báthory Erzsébet
(1895) képpel készült.

1897-ben csatlakozott a
nagybányai mûvészcsoporthoz,
de a tájképfestés nem igazán
kötötte le. 1903-tól hét eredmé-
nyes esztendõt töltött Párizs-
ban. Festményei fokozatosan
kiszínesedtek. Nõi aktképei
mellett közismertek a sokác vi-
lágból merített képei. 

Az 1910-es évektõl számta-
lan jelenetben örökítette meg
kislányát (Züzü karácsonya,
1912). A két világháború kö-
zött folytatta biblikus kompo-
zícióit, oldott balatoni csend-
életeit és karakteres portréit
(Keresztapa reggelije, 1932),
amelyeket elsõsorban az
Ernst Múzeum kiállításain
mutatott be. 

A magyar mûvészeti élet
nagyjait tömörítõ Szinyei
Merse Társaság 1920-ban el-
nökévé választotta, majd a
megreformált Magyar Képzõ-
mûvészeti Fõiskola tanára és
rektora lett. 1945 után, meg-
õrizve oldott, posztim-

presszionisztikus stílusát, szá-
mos portrét, csendéletet és táj-
képet (Dunaföldvár, 1947) állí-
tott ki. 

1949-tõl Csók István a Ma-
gyar Képzõmûvészek Szövet-
ségének elnöke. Hosszú életpá-
lyája bõvelkedett szakmai sike-
rekben: a híres firenzei Uffizi
Képtár felkérte önarcképének
megfestésére, számos díjat
nyert, s élete végén munkássá-
gát két Kossuth-díjjal (1948,
1952) is elismerték.

Ma emléktáblát találunk an-
nak a sáregresi malomnak a
falán, ahol született. Cecén
1962-tõl emlékmúzeum mû-
ködik szüleinek 1890 körül
épült egykori házában; nem-
rég fejezték be az eklektikus
stílusú Csók-kúria felújítását.
Az épület már impozáns, s ha-
marosan megszépül a park,
ahol a mûvész mellszobrát is
elhelyezik majd.

A derûs élet festõjérõl az
egész éven át zajló Csók 150
elnevezésû programsorozattal
emlékeznek meg országszerte.
Az emlékév február elején kez-

dõdött a 1961. február 1-jén, 96
évesen elhunyt festõ sírjánál a
Kerepesi úti temetõben. A hi-
vatalos személyiségek mellett
koszorút helyezett el Palotainé
Kali Gabriella, a Csók-hagya-
ték kezelõje, a mûvész fogadott
unokája és dr. Csók Sándor fõ-
orvos, a festõ rokona. E két név
ismerõsen cseng a földváriak
körében. 

Csók István három nyáron át
Dunaföldváron is festett. Leg-
ismertebb földvári képei a
Kokas-hegyet és a Csonka-tor-
nyot ábrázolják. Csók István
dunaföldvári kötõdésérõl
Palotainé Kali Gabriella be-
szélt pár hónappal ezelõtt váro-
sunk református templomában
tartott elõadásakor.

Mint elmesélte, nagyszülei-
nek baracsi birtoka szomszé-
dos volt a festõ családjáéval,
így ismerték egymást. A há-
ború idején, amikor alig volt
élelem a fõvárosban, a szülei
elhívták Csók Istvánt és lá-
nyát, Züzüt Dunaföldvárra.
Édesanyja testvére, az akkor
egyetemista Polgár Mihály

Csók István emléke

Ü

dr. Sûrû János
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gyakran kísérte a Dunára
az akkor harmincnégy éves
gyönyörû, elvált asszonyt, aki
nagyon szerette a vízis-
portokat. Nagy szerelem, vé-
gül házasság lett ebbõl a kap-
csolatból, tíz évig éltek együtt
Budapesten Csók István Fa-
sor utcai hatalmas mûterem-
lakásában. Amikor Kali Gabi
felkerült középiskolásnak Bu-
dapestre, náluk lakott egészen

1951 elejéig. Így igazán kö-
zelrõl megismerhette az ak-
kor már idõs festõmûvészt.
Mint elmondta, csodálatos
éveket töltött ott, fantasztikus
társaság fordult meg a Csók-
házban. Züzü nevelt lánya-
ként szerette Kali Gabit, aki
most elhivatottan a Csók-ha-
gyaték és emlékei bemutatá-
sának szenteli napjait. Így
elõadóként járt több város-

ban, többek között Dunaföld-
váron is. 

2011-ben, Csók István halá-
lának 50. évfordulóján a szé-
kesfehérvári Szent István Mú-
zeumban tartottak nagyszabású
életmû-kiállítást. Most az em-
lékév keretében a festõ csak-
nem hetven alkotását és több
személyes tárgyát bemutató
tárlat nyílik február 14-én a bu-
dapesti Várkert Bazárban.

A mûvészettörténészek sze-
rint Csók István nemzedékeken
átívelõ festõi pályája meglepõen
egységesen hirdeti, hogy a festé-
szet legfõbb hivatása életideálok
megfogalmazása. Bernáth Aurél
véleménye szerint a Csók István
által teremtett szépség magában
hordja a derûlátást és a mélysé-
get. Ezért örül mindenki, aki ké-
pei elé kerül, ezért marad emlé-
ke tartós. n

Ü

A Beszédes József Általános
Iskola diákjai idén is szép
számmal jelentkeztek a Ka-
zinczy Szépkiejtési Versenyre. 

nSZABADOS SÁMUEL

Sûrûné Gyõri Judit tanárnõ, a
verseny szervezõje színvona-
lasnak nevezte az idei megmé-
rettetést.  A szépkiejtési ver-
seny célja, hogy minél több
gyerek kapjon kedvet az olva-
sáshoz, ismerje meg és hasz-
nálja helyesen anyanyelvét. A
tét pedig az elsõ helyezés, ami
a megyei versenyen való rész-
vétel lehetõségét biztosítja a
gyõzteseknek.  

A megyei versenyen a föld-
vári diákok évek óta jól szere-
pelnek, érmekkel tértek haza,

többen közülük már az orszá-
gos döntõre is eljutottak. 

A kiírás szerint a helyi fordu-
lóban egy szabadon választott
és egy a zsûri által meghatáro-
zott írás felolvasása volt a fel-
adat. A szövegválasztásban a
tanárok is segítséget nyújtottak
a gyerekeknek, akik otthoni és
iskolai felkészüléssel, gyakor-
lással készültek a megmérette-
tésre. A helyezések nagyjából
az elõzetes elvárások szerint
alakultak, mindkét kategória
elsõ helyezettje a korábbi évek-
ben már nyert versenyt. 

A 7-8. osztályosok gyõztese
Ruff Mónika lett, õ felkészítõ
tanára, Sûrûné Gyõri Judit ta-
nácsára választotta Fekete Ist-
ván egyik írását. Sokat gyako-

rolt, és reménykedett a dobo-
gós helyezésben, a gyõzelem
mégis meglepte. Örül a kihí-
vásnak, hogy iskoláját õ képvi-
selheti a bonyhádi megyei ver-
senyen. 

Az 5-6. osztályosok elsõ he-
lyezettje a múlt évi gyõztes,
Csupor Marcell lett. Grétsy
László írásából olvasott fel

részletet, melyet édesanyja ja-
vasolt számára. A felkészülés-
ben tanára, Sûrûné Gyõri Judit
sokat segített Marcellnak, aki
reménykedett abban, hogy elsõ
helyen végez. Tavaly megoszt-
va lett elsõ helyezett, de a me-
gyei versenyre nem jutott el.
Idén viszont a bizonyítási lehe-
tõség megadatott számára. n

Megvédték címüket a
korábbi gyõztesek

Nem azé,
aki fut...
nSIMON ISTVÁN

Életünk nem más, mint fo-
lyamatos mozgás. Még  ál-
munkban is mozgunk, olykor
forgolódunk, aztán megébre-
dünk, s kezünkkel-lábunkkal
különféle mozdulatokat te-
szünk, vagyis mozgásba jö-
vünk.

Sokan futással kezdik vagy
fejezik be a napot, különösen

akkor, ha még fiatalok. A futás
ugyanis az egyik legintenzí-
vebb mozgás, mely által tes-
tünk-lelkünk egyaránt fölfris-
sülhet. 

Akkor is futunk, amikor sie-
tünk vagy késésben vagyunk,
netán túl sok a dolgunk. Ma-
napság egyre sietõsebb az éle-
tünk, folyton lótunk-futunk,
közben mégis sok mindenrõl
lemaradunk, nem érjük utol
magunkat. 

Korunk hétköznapi hõsének
jó ismerõse az autóján szágul-
dozó, mobilozó férfiú vagy

hölgy, aki olykor aggódva pil-
lant az órájára, mondván: jaj,
máris elkéstem. Futunk, sõt ro-
hanunk, de közben valamirõl
mindig lemaradunk, ahogy
Ady mondja: „Mi mindig min-
denrõl elkésünk.“ Bizonyára
azért van ez így, mert az igazi
futás mindig céltudatos moz-
gás és nem vaktában való roha-
nás. 

Pál apostol egész életében
futott, de sohasem rohant. Így
vallott errõl: „ami mögöttem
van, annak hátat fordítok, ami
elõttem van, annak nekidõlök s

futok egyenesen a cél felé.“
(Filippi lev.) Végül pedig így
summázta az életét: „ama ne-
mes harcot megharcoltam, fu-
tásomat elvégeztem...“.

Mi hát a különbség Pál futá-
sa és a mi rohanásunk között?
Pálnak megvolt a maga célja,
jól tudta, hogy miért és hová
fut, miközben mi, kései utódai
gyakran inkább csak futko-
sunk, és nem futunk. 

Sokszor láthatunk az utcán, a
járdán vagy az út mentén futó-
kat, kocogókat. Némelyek
mozgása görcsösen igyekvõ,

Csupor Marcell Ruff Mónika

Ü
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még a szemnek is megterhe-
lõ, némelyeké pedig könnyed,
harmonikus, olykor szárnyaló.
Miért? Azért, mert a mozgás
testbeszéd, mindig belülrõl jön,
vagyis nem más, mint a lélek
vallomása, koreográfiája és
tánca. Így a futásunkban is tet-
ten érhetõ a lelki állapotunk: a
bensõ békességünk vagy annak
hiánya, a félelmeink és a re-
ménységünk. Ha futásunk „A
hosszútávfutó magányossága“,
tehát „csak“ egyedül futunk,
akkor a mozgásunk, sõt az
egész életünk görcsössé és kap-
kodóvá válik.  Ha futás közben

társra találunk, ha Krisztus lel-
ke lakik bennünk, akkor kiful-
ladás nélkül futhatunk egészen
a célig.

A Tûzszekerek címû film if-
jú hõsei a párizsi olimpiára ké-
szülnek. Ketten közülük kitûnõ
futók és nagy riválisok. Az
egyikük meg akarja mutatni
magának, a társainak és a vi-
lágnak, hogy õ nem akárki, õ is
valaki. Míg a másik magáról
megfeledkezve Isten dicsõsé-
gére gondol, amikor fut és el-
sõként ér a célba. Amikor fu-
tunk, nemcsak a lábunkra, de a
lelkünkre is szükségünk van,

mert mindig „fejben dõlnek el
a dolgok“.  Ezért jó, ha gyakran
eszünkbe jut Pál apostol szava:
„Nem azé, aki akarja, és nem
azé, aki fut, hanem a könyörü-
lõ Istené.“ (Római lev.)

Sok évvel ezelõtt mesélte
nekem Sándor barátom az aláb-
bi történetet. Családjával
együtt Görögországban nyaral,
s többek között a híres Efézus-
ba is eljutott, ahol Pál apostol
is szemtanúja lehetett az olim-
piai játékoknak. A romos stadi-
onban a turisták a hely szelle-
mének engedve - genius loci -,
miként a hajdani küzdõk, ma-

guk is futni kezdtek. Elõször
Sándor is futni akart, azonban
eszébe jutott ez a különös ige:
„nem azé, aki fut, hanem a kö-
nyörülõ Istené.“ Ezért futás he-
lyett a kényelmesebb sétát vá-
lasztotta,  miközben még a sta-
dion látványában is elgyönyör-
ködött. Bízvást tehette, hiszen
tudta, hogy nem azé, aki fut... 

Jó lenne, ha futásunk netán
lótás-futásunk közben eszünk-
be jutna, hogy fölösleges a ro-
hanás és a görcsös akarás, mert
nem azé, aki akarja és nem azé,
aki fut, hanem a könyörülõ Is-
tené. n

Ezzel a címmel rendezett te-
hetségkutató dalversenyt a
Zsigec musical csoport janu-
ár 30-án a mûvelõdési ház-
ban. 

nSZABADOS SÁMUEL

Telekiné Rábai Melinda és
Teleki Károly mûvészeti vezetõ
kissé izgult a rendezvény elõtt,
mivel a csoport elõször szerve-
zett ilyen jellegû megmérette-
tést. A versenyt országosan hir-
dették meg, s a szervezõk öröm-
mel nyugtázták, hogy 21 neve-
zés futott be. A helybeli fiatalo-
kon kívül fõleg a környékbeli te-
lepülésekrõl érkeztek jelentke-
zõk: Soltról, Paksról, Dunaújvá-
rosból, Bölcskérõl, de jött ver-
senyzõ Budapestrõl és Borsod
megyébõl is. 

A kiírás szerint két dallal
kellett nevezni, s a zsûri vá-
lasztotta ki az elõadandó mû-
vet. A szervezõk a nap végén
sikerként könyvelték el az elsõ
dalversenyt: sokan jelentkez-
tek, színvonalas produkciókat
lehetett hallani, látni.

A produkciókat szakmai
zsûri értékelte. Moravszki
Enikõ színész-énekesnõ, a
Budapesti Operettszínház
tagja megtiszteltetésnek vet-
te, hogy felkérték erre a fel-

adatra. Fiatal kora miatt még
nincs rutinja a zsûrizést ille-
tõen, ez volt az elsõ alkalom,
hogy mások produkcióit kel-
lett szakmailag értékelnie. El-
mondása szerint gyerekkorá-
ban maga is részt vett hasonló
jellegû versenyeken, a közeg
tehát nem volt ismeretlen szá-
mára. Kellemes benyomások
érték a nap során, sok tehetsé-
ges gyereket látott a színpa-
don. Észrevette azt is, hogy
kik azok, akik valamilyen ke-
retek között tanulnak énekel-
ni, táncolni, hiszen a mezõny-
bõl kiemelkedtek. Mint
mondta, mindössze néhány
dalválasztás nem volt igazán
szerencsés, mert a dal nem il-
lett az elõadó életkorához,
személyiségéhez. Zsûritag-
ként fontosnak tartotta, hogy
értékeljen, felhívja a figyel-
met a javítandó hibákra,
ugyanakkor dicsérjen is, biz-
tatasson és a jövõben haszno-
sítható jó tanácsokkal segítse
a gyerekeket. 

Teleki Dorottya táncmûvész
sok szempontot követve figyelt
és értékelt. Véleménye szerint
minden színpadi elõadás sike-
rében meghatározó a szerepe a
megjelenésnek, az öltözetnek,
a mimikának, a testbeszédnek,

a mozgásnak. Ezekre mind-
mind oda kell figyelnie egy
elõadónak. Örömére szolgált,
hogy a produkciókban voltak e
tekintetben is pozitív, dicséret-
re méltó példák.

Az elsõ dunaföldvári dal-
versenyen a fellépõk komo-

lyan vették feladatukat, öröm-
teli érzés volt, hogy több ki-
mondottan tehetséges gyere-
ket ismerhetett meg a zsûri és
a közönség a földvári kultúr-
házban. n

Szólít egy hang!

Ü



Mûvelõdési
Központ
Februári programok 

A programok a Dunaföldvári
Városi Mûvelõdési Központ-
ban vannak, az ettõl eltérõ
helyszíneket külön jelezzük.

FEBRUÁR 2., 9., 16., 22. HÉT-
FÕNKÉNT, 18:00
Téli esték elõadássorozat,
Kertbarát klub 

FEBRUÁR 8. VASÁRNAP 14:00
Cserkész farsang

FEBRUÁR 13-15.
KULTÚRHÁZAK ÉJJEL-
NAPPAL

FEBRUÁR 16. HÉTFÕ, 13:00
FILHARMÓNIA
Ifjúsági hangverseny bérlet
Szimfonikus varázslatok a Pé-
csi Szimfonietta elõadásában
Moderátor: dr. Lakner Tamás

FEBRUÁR 17. KEDD 18:00
Népszerû tudomány elõadás-
sorozat
Az iszlám a Bibliában
Elõadó: dr. Reisinger János,
irodalomtörténész

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…
Jegy ár: 3.300 Ft
További információ és jegyvá-
sárlás: Dunaföldvári Mûvelõ-
dési Központ és Könyvtár
7020 Dunaföldvár, Ilona u. 9.
75/541-000, 541-001

muvhaz@dunafoldvar.hu
www.dunafoldvar-muvhaz.hu
(online jegyrendelés)

FEBRUÁR 27. PÉNTEK 14:00
VÁROS NAPJA
Várostörténeti és városismereti
vetélkedõ

MÁRCIUS 1. VASÁRNAP 18.
Gálaest a várossá avatás év-
fordulóján
Köszöntõ
Városi kitüntetések átadása
Ünnepi mûsor n
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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

KULTÚRHÁZAK
ÉJJEL-NAPPAL

FEBRUÁR 13. PÉNTEK

MOZIMÁNIA
19:00 - Valentin nap elõestéje
Zûrös olasz esküvõ (12)
Színes, szinkronizált, olasz
vígjáték. Jegyár: 500 Ft
21:00 - Éjszakai borzongás
A bûn éjszakája
Színes, feliratos, amerikai
thriller. Jegyár: 500 Ft

FEBRUÁR 14. SZOMBAT

9:00-tõl - Tiéd a mûvház!
Kézmûves foglalkozás
Asztalitenisz, csocsó
Karaoke-party
Nagy Kultúrház Teszt - érté-
kes nyereményekkel
11:00 - Filmvetítés: GRU 2
13:30 - Teszt eredményhir-
detése
18:00 - Katolikus farsang

FEBRUÁR 15. VASÁRNAP 15:00
Cserkész farsang

Tájékoztatás a házi
gyermekorvosok és
háziorvosok 2015.
január 1-jétõl érvényes
rendelési idejérõl:

Dr. Jancsó Erzsébet
II. sz. rendelõ, Ilona utca 2.
Telefonszám: 75 / 541 - 171
Mobil: +36 - 20 / 446 - 33 - 32

Hétfõ: 8:00-12:00
Kedd: 14:00-17:00
Szerda: 8:00-12:00
Csütörtök: 14:00-17:00
Péntek: 14:00-17:00 (páratlan h.)
Péntek: 8:00-11:00 (páros h.)

Csecsemõ-tanácsadás: kedd
9:00-11:00-ig.

Dr. Oláh Szilvia
I. sz. rendelõ, Gábor Pál u. 2.
Telefonszám: 75 / 341 - 173
Mobil: +36 - 30 / 63 - 63 - 345

Hétfõ: 14:00-17:00
Kedd: 8:00-12:00
Szerda: 14:00-17:00
Csütörtök: 8:00-12:00
Péntek: 8:00-11:00 (páratlan h.)
Péntek: 14:00-17:00 (páros h.)

Csecsemõ-tanácsadás: szerda
9:00-11:00-ig.

Dr. Palkó Ágnes
III. sz. rendelõ, Egészségház,
Gábor Pál utca 2.
Telefonszám: 75 / 343 - 712

Hétfõ: 8:00-12:00
Kedd: 12:00-17:00
Szerda: 8:00-12:00
Csütörtök: 8:00-12:00
Péntek: 8:00-12:00, illetve
Péntek: havonta 1 alkalommal
12:00-17:00

Dr. Hallai Róbert
I. sz. rendelõ, Irinyi János utca 4.
Telefonszám: 75 / 342 - 802

Hétfõ: 8:00-12:00
Kedd: 8:00-12:00
Szerda: 8:00-12:00
Csütörtök: 12:00-17:00

Péntek: 8:00-12:00, illetve
Péntek: havonta 1 alkalommal
12:00-17:00

Dr. Englert Rolland
II. sz. rendelõ, Egészségház,
Gábor Pál utca 2.
Telefonszám: 75 / 343 - 072

Hétfõ: 12:00-17:00
Kedd: 8:00-12:00
Szerda: 8:00-12:00
Csütörtök: 8:00-12:00
Péntek: 8:00-12:00, illetve
Péntek: havonta 1 alkalommal
12:00-17:00

Dr. Móricz Zoltán
IV. sz. rendelõ, Fehérvári utca 30.
Telefonszám: 75 / 541 - 180

Hétfõ: 8:00-12:00
Kedd: 8:00-12:00
Szerda: 12:00-17:00
Csütörtök: 8:00-12:00
Péntek: 8:00-12:00, illetve
Péntek: havonta 1 alkalommal
12:00-17:00

Központi orvosi ügyelet:
Paks, Rákóczi u. 1. (volt ren-
delõintézet helyén)  
Telefonszám: 75/410-222 és
104 mentõk
rendelési idõ hétfõtõl péntekig:
16.00-tól másnap 8.00-ig
rendelési idõ szombat, vasár-
nap és ünnepnapokon:
folyamatosan 24 órában

Helyi orvosi rendelõ: 
Egészségház, Gábor P. u. 2.
Helyi hétvégi (szombat, vasár-
nap) orvosi rendelési idõ:
8.00-12.00

Helyi labor, mintavételi
hely: 
Egészségház, Gábor P. u. 2.
Telefonszám: 30/394-3480
rendelési idõ: hétfõtõl pén-
tekig 7.30-tól  8.30-ig

Védõnõi Szolgálat: 
Dunaföldvár, Kossuth L. u. 14.
Telefonszám: 75/341-083

Polgármesteri Hivatal
Dunaföldvár



Immár negyedik éve rendezi
meg a Holler UFC a téli csa-
ládi napot a városi sport-
csarnokban, mely a nagy
nyári szabadtéri családi nap
kisebb, téliesített változata.  

nSZABADOS SÁMUEL

Lesnyik Gábor, a klub igaz-
gatója szerint az elnevezés is
utal a fõ tartalomra: alkalom
ez arra, hogy az ifjú focisták
családtagjaikkal, a klub veze-

tõivel, edzõivel együtt töltse-
nek egy kellemes napot, mi-
kor a szigorú edzések helyett
a játék, a szórakozás és a kö-
tetlen beszélgetések, véle-
ménycserék jelentik a progra-
mot. 

Délelõtt 9 órától indult a
nap a gyerekeknek szervezett
játékos vetélkedõkkel, melyek
gyõztesei jelképes jutalmat is
kaptak. A játékok esetében
természetesen nagy szerepet

kapott a focilabda. Délután
tartották meg az apukák-
edzõk focimeccsét. A hat kor-
osztálynak megfelelõen hat
csapat indult, és sikerült egy
anyukák-anyukák mérkõzést
is megszervezni. A rendezõk
így elérték, hogy a nap során
az egész család mozgott, spor-
tolt valamilyen formában. A
hangulat kitûnõ volt, a küz-
delmekben résztvevõk számá-
ra nem az eredmény, hanem a
részvétel és a vidámság volt a
fontos. 

Értéke volt a napnak, hogy a
szülõk és az edzõk is találkoz-
tak, beszélgettek. A gyerekek
az iskola után az edzõkkel töl-
tik a legtöbb idõt, így minden-
képpen fontos az örömök,
gondok megbeszélése. A szü-
lõk mellett más családtagok is
felbukkantak, elmondható,
hogy a jelen lévõ nagypapák-
ból is ki lehetett volna állítani
egy focicsapatot. De voltak
nagytesók és az anyuka karján
ölõ kistesók is. 

A nap sikere kapcsán töb-
ben szóvá tették, hogy a sport-
csarnok télen kevésbé van ki-
használva. Ehhez hasonló
programokat, teremfoci kupá-
kat lehetne szervezni, ami
azonban munka és pénz füg-

gvénye. A csarnok sajnos el-
avult már, napjaink igényeit
nehezen tudja kielégíteni.
Nincs lelátó, kicsik a kiszol-
gáló helyiségek, a pálya mére-
tei is korlátozzák a lehetõsé-
geket. Szükség lenne egy mo-
dern, korszerû sportlétesít-
ményre. n
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Mozimûsor
FEBRUÁR 20. PÉNTEK 19:00
ESÉLYLESÕK (16)
Színes, feliratos, francia-olasz thriller
Jegyár: 500 Ft

FEBRUÁR 27. PÉNTEK 19:00
FÁK JÚ TANÁR ÚR (16)
Színes, magyarul beszélõ, német vígjáték
Jegyár: 500 Ft

A háziorvosok péntek

délutáni 12 órától 17 óráig

történõ rendelési ideje

2015.02.13. Dr. Palkó Ágnes

2015.02.20. Dr. Móricz Zoltán

2015.02.27. Dr. Hallai Róbert

2015.03.06. Dr. Englert Rolland

FEBRUÁR 22. VASÁRNAP

10 óra
SPONGYABOB: KI A

VÍZBÕL! - 3D(!)
Színes, magyarul beszélõ, amerikai családi

animációs film (6). Jegyárak: 1.300 Ft/gye-

rek és nyugdíjas, 1.400 Ft/felnõtt

14 óra
HÕS6OS - 3D(!)
Színes, magyarul beszélõ, amerikai animá-

ciós vígjáték (6). Jegyárak: 1.300 Ft/gyerek

és nyugdíjas, 1.400 Ft/felnõtt

16 óra
AMERIKAI MESTERLÖVÉSZ
Színes, amerikai háborús filmdráma (16).

Jegyárak: 1.000 Ft/gyerek és nyugdíjas,

1.200 Ft/felnõtt

19 óra
JUPITER

FELEMELKEDÉSE - 3D(!)
Színes, magyarul beszélõ, amerikai sci-fi

(16).  Jegyárak: 1.300 Ft/gyerek és nyugdí-

jas, 1.400 Ft/felnõtt.

Rendõrségi
hírek

Közlekedés:
Hónapok óta beszámolunk

arról, hogy a rendõrség a
közlekedés biztonsága érde-
kében rendszeresen ellenõr-
zéseket tart az utak mentén.
Folyamatosan felhívjuk a
közlekedõk figyelmét a sza-
bályok betartására, ennek el-
lenére többen még mindig
nem használják a biztonsági
övet, túllépik az engedélye-
zett sebességet, telefonálnak
vezetés közben, alkoholt fo-
gyasztanak, stb. 

Ittas vezetés miatt több eljá-
rás folyik gépkocsivezetõk el-
len. Egy súlyos sérüléssel járó
baleset is történt, egy gépjármû
felborult. Az ittas vezetõt és
utasát is kórházba szállították.

A február a bálok, rendezvé-
nyek ideje. Kérjük a gépkocsi-
val közlekedõket, tartsák be a
parkolás rendjét, értéket ne
hagyjanak látható helyen a
gépkocsikban!

Bûncselekmények:
Több könnyû és súlyos testi

sértéssel, garázdasággal kapcso-
latos eset történt januárban, me-
lyek italozás, bosszú, egymás
meg nem értése miatt történtek.
Egy helyi lakos egy szál cigaretta

miatt verte össze édesapját. Két
szomszédos család összeveszett,
majd az egyik képviselõje átment
a másik családhoz, ahol úgy meg-
verték, hogy mentõ vitte el.

Továbbra is érkeznek felje-
lentések a rendõrséghez inter-
netes vásárlás miatt. A vevõk
kifizették a megrendelt árut,
amit vagy nem kaptak meg,
vagy rossz minõségû volt. Le-
gyenek óvatosak, ellenõrizzék
az eladót, csak megbízható
helyrõl vásároljanak!

A külterületeken ismét tör-
téntek falopások. A mezõõrök,
polgárõrök és a rendõrök is jár-
ják a határt, de kérjük a gazdá-
kat is, ha idegen favágókat lát-
nak, jelentsék. n

Családi nap a
sportcsarnokban
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Négy éve a DFC keretei kö-
zött alakult meg városunk-
ban az asztalitenisz szakosz-
tály, mely a múlt évben önál-
ló egyesületté vált. Mindez -
ifjú Takács Zoltán egyesületi
elnök szerint - jelentõs fordu-
lat, hiszen immáron önállóan
tudnak cselekedni. 

nSZABADOS SÁMUEL

Átláthatóbb a gazdálkodás,
pályázati lehetõségek adód-
nak, melyek közül a múlt év-
ben már ki is használtak
egyet. Az elnyert összegbõl
egy modern versenyasztalt vá-
sároltak, melyre már nagy
szükség volt. 

Takács Zoltán a múlt évet ér-
tékelve kiemelte, hogy egyre
több versenyen indulnak, és
ami öröm: szaporodnak a ver-
senyeken elért sikerek is. Je-
lenleg 20-22 fõ alkotja a kere-
tet, õk rendszeresen járnak az
edzésekre, és részt vesznek a
különbözõ megmérettetéseken.

A fiatalok már évek óta ver-
senyzõi a megyei asztalitenisz
szövetség által rendezett diák-
olimpiának, havi egy-két alka-
lommal mérik össze tudásukat
a megye különbözõ korcsopor-
tú versenyzõivel, hiszen a ku-
pasorozat kiváló alkalom arra,
hogy a fiatalok rendszeres ver-
senyzési lehetõséget kapjanak.
Az év végén a korcsoportok
összesített eredményei alapján
értékelik az egyes klubok telje-
sítményét.  

A nagyobbak részt vesznek
a megyei rendezésû felnõtt
bajnokságban is, mely félprofi
jellegû. Itt a rutin- és tapaszta-
latszerzés a cél, hiszen talál-
koznak magasabb osztályok-
ban, például NB II-ben sze-
replõ játékosokkal is. A
hétcsapatos felnõtt mezõny-
ben a földváriak az 5. helyen
állnak, ami jó teljesítménynek
tekinthetõ. 

A legtöbb sikert a megyei
diákolimpián való szereplés

hozta a múlt évben. Minden
korcsoportban nevezett az
egyesület, s ezüst és bronzér-
mek sorát nyerték. Sajnos a
dobogó csúcsára még nem si-
került felállni. Korcsoportjá-
ban ezüstérmet szerzett Se-
bestyén László, Sebestyén
Gergely, Cziger Márton, Csiz-
madia Réka - õ éppen az or-
szágos bajnokkal szemben
maradt alul.  Bronzérmes lett
Hegedûs Rebeka, a Takács
Zoltán-Sebestyén Gergely pá-
ros, Illyés Roland és Magyari
Rebeka. Mindenki bízik ab-

ban, hogy az idei esztendõben
már elsõ helyezettünk is lesz,
aki az országos döntõbe jutva
Dunaföldvár színeit fogja
képviselni. n

Éremesõ a diákolimpián

Ez a cél vezéreli kézilabdá-
sainkat a márciusban kez-
dõdõ tavaszi bajnoki fordu-
lóban. A hazai kézilabda-
sport jelenlegi állapotait jel-
zi, hogy városunk gárdája a
Bács-Kiskun és a Tolna me-
gyei bajnokságban is szere-
pel.

nSZABADOS SÁMUEL

A Bács megyei kiírásban
már évek óta részt veszünk,
mégpedig sikerrel. Többször
bajnokságot nyertünk, utoljára
a múlt évben. 

Soós Roland edzõ szerint
csapatunk fizikai és technikai
téren is a mezõny fölé kereke-
dett. Erre utal, hogy veretlenül

vezetjük a tabellát. A legszoro-
sabb meccset Soltvadkert ellen
játszottuk, ezen csak egy góllal
tudtunk gyõzni, de a többi ta-
lálkozón fölényes földvári si-
ker született. 

Az edzõ természetesen elé-
gedett az õszi teljesítmény-
nyel. Külön öröm az egylet
számára, hogy a csapat gerin-
cét, a húzóerõt a fiatal, tizen-
éves játékosok adják, akik
még tovább fejlõdhetnek, és
hosszú évekig lehet rájuk
számítani. 

A vezetõk és a játékosok
szerint is nagy az esélyünk a
tavaszi elsõségre, de komo-
lyan kell venni minden továb-
bi mérkõzést, hiszen a téli

szünetben riválisaink megerõ-
södhettek, és akár meglepetést
is okozhatnak. 

A Tolna megyei bajnoki me-
zõnyben rajtunk kívül Simon-
tornya és Hõgyész szerepel.
Nem sok az információ róluk,
de ismert, hogy mindkét tele-
pülésen régi hagyományai és
szép sikerei vannak a sportág-
nak. A bajnokság lebonyolítása
a három csapat esetében kupa
rendszerû lesz.

Tehát tavasszal nagy menete-
lés vár a fiúkra. A bajnoki cím
az NB II-es szereplés lehetõsé-
gét biztosítja, mellyel a múlt év-
ben nem élt a klub, elsõsorban a
hazai pálya hiánya miatt. A föld-
vári kézilabda sport szerelmesei
viszont reménykednek abban,
hogy elõbb-utóbb pályázat útján
méretes csarnokhoz jut Duna-
földvár. Ez új perspektívákat je-
lentene városunk kézilabda
sportja számára is. n

Tavasszal két
megyebajnokságot kell nyerni

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
kedvezménnyel, szakszerû, udvarias kiszolgálással várjuk

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

Akciós kutyaruhákat kínálunk a készlet erejéig.
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Búcsú
nSZIEGL ERIKA

1941-ben született Deggen-
dorfban. Gyerekkorát Kende-
res, késõbb Gyõr néven az
ausztriai és a magyarországi
Duna-szakaszon töltötte vonta-
tóhajóként. Felnõtt korában ke-
rült Dunaföldvárra, ahol a
Dunaföldvári Vízi Sportkör
Egyesület fogadta örökbe. Év-
tizedeken át színesítette a váro-
si rendezvények programjait,
szolgálta a vízisportok szerel-
meseinek életét, fogadta a ví-
zen vagy szárazföldön érkezõ
vendégeket, vagy egyszerûen
csak szórakozási, kikapcsoló-
dási lehetõséget nyújtott a he-
lyi és környékbeli lakosoknak. 

Ahogy öregedett, egyre több
és súlyosabb betegség érte, az
utóbbi években folyamatos ke-
zelésre szorult. Bár sokan pró-
bálták megmenteni, sajnos el-
érte a vég: 2015. január 21-én,
74 éves korában kísérték utolsó
útjára. 

Nyugodj békében Botel
Admirál! Emlékedet megõriz-
zük. n



Fotó: Kõszegi Dániel

Fotó: Molnár Gábor


