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Csepeli, a lélekvésõ
Csepeli István Kodály Zoltán-díjas népi iparmûvészünk 70 éves. Fia, a barátokkal, családtagokkal közös meglepetés születésnapi
ünnepségre egy könyv kiadásával is készült.
A Csepeli, a lélekvésõ címû
kötetet a nagyközönség október 8-án városháza dísztermében egy jó hangulatú
találkozón ismerhette meg.

n BALOGH EMESE
„Négy éve elkezdtek egy
könyvet írni édesapámról mondta ifj. Csepeli István -,
de a folyamat megakadt, lehet, hogy nem is lesz belõle
semmi. Ezért határoztam el,
hogy idén szeptemberben
meglepem aput a hetvenedik
születésnapján egy kötettel.
Felkerestem a Lukácsi házaspárt, akik vállalták a szerkesztõi munkákat; ötleteikkel,
munkájukkal nagyban segítették a mû megszületését.“
„Hiába fürösztöd önmagadban, csak másban moshatod
meg arcodat.“ - a szerkesztõk,
Lukácsi Pál és Lukácsi Pálné
ezt a Csepeli István számára
kedves József Attila idézetet
tartották szem elõtt, amikor

arra kérték a könyv alkalmi
szerzõit - a családtagokat, a
barátokat és pályatársakat -,
hogy öntsék szavakba a 70
éves fafaragó népi iparmûvészhez fûzõdõ emlékeiket, a
hozzá szóló üzenetüket.
Így lett a kötet Csepeli István életének könyve, 70 év
szakmai és emberi tükre.
A tükröt tartó barátok, alkotótársak vallomásaiból kirajzolódnak a Csepeli Istvánnal
való kapcsolatukat meghatározó szakmai és baráti szálak.
Fõszereplõjük, megszólítottjuk a népi fafaragást megújító,
egyéni utat bejáró, elhivatott
Mûvész és Mester, valamint
az emberi kapcsolatokért sokat tevõ, az életet nagyon szeretõ beszélgetõ- és gondolkodótárs, a Barát.
A családtagok szavakba és
képekbe öntött jókívánságaiból a családot mindenek fölé
helyezõ Édesapa és Nagypapa
jelleme rajzolódik meg, aki a
fán túl „embert is farag“, az
összegyûjtött újságcikkek, a
száznál is több Csepeli alkotást bemutató képanyag pedig
a 45 éves alkotói pálya fõ állomásait dokumentálja az utókor számára.
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Dunaföldvári Gyógy- és
Strandfürdõ koncepció
Elgondolás, elképzelés, terv,
ötlet, nézõpont, lehetõség,
megoldás… 2009-10-ben az
akkori városvezetésnek nem
volt ilyen a birtokában. Az
akkori fürdõ vezetése bizonyos volt abban, hogy kapacitásaik végesek, és fejlesztés
nélkül elképzelhetetlen, hogy
a strand nyereségesen mûködjön. Ekkor jelent meg egy
pályázat, ami - azt is mondhatnánk- a helyi fürdõre volt
kiírva. Elkezdõdött a tervezés, a koncepciókészítés. Az
idõ rövidsége és egyéb buktatók miatt egy több sebbõl
vérzõ, gyengén elõkészített
terv illetve pályázati anyag
született meg.

nViczai János,

ÜGYVEZETÕ IGAZGATÓ

Az önkormányzatnak ekkor
a 75-80%-os támogatottságú
pályázathoz az önerõt kellett
volna biztosítania. Ezt meg is
tette. A pályázati anyag bírálója elsõ lépésben azonban elutasította a benyújtott anyagot.
Ekkor a városvezetés úgy döntött, hogy az önerõ összegét
másra költi, más célhoz rendeli. Késõbb - valamilyen oknál
fogva - mégis elõresorolták a
bírálók a korábbi, elutasított
pályázati anyagot, melyhez
azonban már nem volt meg az
önerõ. Szerencsés kimenetele a
történetnek, hogy egy átgondolatlan, nem megfelelõen elõkészített tervezet járt így.
A fentebb említett eset óta sikerült egy KEOP és egy
JETTA pályázatot nyernie a
fürdõnek, ezek segítségével jutott el az intézmény a mai állapotához.
A korábbi hibákból (is) tanulva a képviselõ-testület a közelmúltban megbízott egy tervezõirodát, hogy készítsen a
városnak egy új koncepciót.

na, fizikoterápiás kezelések,
súly- és szénsavas fürdõ). E
cél eléréséhez
új kezelõhelyiségek, nagyobb
vízfelület, pihenõterek, berendezések, gépek
kellenek.
Másodsorban
megvalósíthatónak tûnõ elgondolás, hogy
a
jelenlegi
strandidõszakban használt
kinti medence
mellett kialakítsunk egy meleg
vizes, egész évben üzemelõ
medencét. Ezzel szeretnénk
családbarátabbá tenni létesítményünket. Ezt a medencét
gyerekek is használhatnák, így
a dunaföldvári és a közeli településeken lakóknak nem kellene távolabbi fürdõkbe ellátgatniuk.
A jelenlegi elavult büfé és
öltözõk helyére új, minden
igényt kielégítõ létesítmények
kerülnének.
A harmadik érintett terület a
hotel. Terveink szerint 45 szobában 80 fõ részére tudnánk
szállást biztosítani. Jelenleg
nincs a városnak ilyen méretû
szálláslehetõsége. Az épület
földszintjén mozgáskorlátozottak számára is igénybe vehetõ
szobák lennének kialakítva, s a
koncepcióban megálmodott
szállodáról annyit érdemes tudni, hogy a jelenlegi strand területének nyugati oldalára kerülne. Földszint, emelet és tetõtér:
8,5 m gerincmagassággal. Az
épület nem lenne magasabb,
mint a körülötte lévõ fák koronája, ami fontos tényezõ lehet a
környéken lakók szempontjából.
A Duna közelsége miatt mélygarázst nem tervezünk kialakítani, mert ez jelentõsen megdrágítaná a kivitelezést. A parkolást a
híd irányában oldanánk meg, a

Célunk ezzel elsõsorban az,
hogy legyen a birtokunkban
egy elõre elõkészített anyag arra az esetre, ha megjelenik egy
fürdõfejlesztésrõl szóló pályázati kiírás.
Ez a döntés egy dolgot mindenképpen jelez: a jelenlegi városvezetés komolyan gondolja,
hogy lehetõségeinket próbáljuk
meg jobban, hatékonyabban kihasználni, és erre hajlandó
anyagi erõforrást is biztosítani.
Ami jelenleg biztos: elkészült egy szakmailag átgondolt
terv, amirõl a legutóbbi testületi ülés mondott véleményt.
Ezeknek a hozzászólásoknak,
javaslatoknak az összegzése lehet a garancia arra, hogy a
mostani tudásunk birtokában a
lehetõ legjobb koncepciót fogadják el, majd késõbb valósítsák meg.
A tervezett beruházással a
Dunaföldvári Gyógy- és
Strandfürdõ illetve Kemping
szeretné a vendégforgalmát
megduplázni.
Mi az, ami ehhez jelenleg is
adott?
Elsõsorban az országosan elismert gyógyvizünk, a kiváló
földrajzi adottságunk, a városközponttól karnyújtásnyi távolságunk, a Duna folyónak, mint
energiahordozónak érintésnyi
közelsége, a kikapcsolódásra,
pihenésre szolgáló Duna-part
és park.
Lássuk legfontosabb céljainkat, elképzeléseinket is néhány
pontban!
Elsõ és legfontosabb célunk
a gyógyászat, ezen belül is az
OEP által támogatott kezelések
bõvítése, a mostani kapacitásunk megduplázása (iszap,
gyógymasszázs, tangentor, víz
alatti csoportos gyógytorna),
valamint a nálunk eddig még
nem végzett néhány kezelésfajta bevezetése (száraz gyógytor2.

hotelhez közel, de a lakott területtõl távolabb. Ennek a problémának a megoldása egyébként
további egyeztetést és szabályozási tervet igényel.
A vendégek innen, a hotelból
fedett folyosón keresztül juthatnának el a gyógyfürdõ területére, az itt újonnan kialakított
légzõszervi, légúti problémák
gyógyítására
szolgáló
sóterápiás részhez, valamint a
szauna világhoz (finn-, gõz-,
infrakabinokkal és hideg vizes
merülõ medencével).
A jelenleg teljesen újnak tûnõ, de a gyakorlat által már
igazolt napozó illetve pihenõ
terasz a gyógyászati rész tetején közvetlenül a Duna látványát, energiáját használná a
gyógyítás érdekében.
A negyedik, de nem elhanyagolható eleme a koncepciónak
egy új kút fúrása és üzembe Ü

Ü állítása. Reményeink szerint
egy, a jelenleginél mélyebbre
fúrt kútból melegebb, ezáltal
több célra hasznosítható vizet
nyernénk. A kút vizét használnánk fel az épületek valamint a
medencék fûtésére, ezáltal jelentõsen lecsökkentve az üzemeltetés költségeit.
A felvázolt elképzelés segítené a nyári, kiszámíthatatlan
idõjárásnak erõsen kitett bevételeinket biztosabbá, tervezhetõbbé tenni, és az sem elhanya-

golható tény, hogy a beruházással 15-20 új, szakképzett
munkaerõt igénylõ munkahely
teremtõdne.
Mitõl város egy város?
Attól, hogy lakóinak igyekszik olyan szolgáltatásokat
nyújtani, amelyekkel helyhez
tudja kötni õket. Ezért a város
jövõjének szempontjából fontos lehet a fürdõ kapcsán kibõvülõ vendégforgalom, ami akár
újabb munkahelyek létrehozását is generálhatná.

A tervezett koncepció nem
futurisztikus, nem a valóság talajától elrugaszkodott, nem is
gigantikus. (Jelenleg is több
mint 30 településrõl, 30-35 km
hatósugarú körbõl érkeznek
hozzánk a vendégek.)
Ha az anyagi források elõteremtéséhez sikerül pályázatot
találni, akkor jön el a szakaszolás ideje. A szakaszolás
pénzügyi és kivitelezési ütemezést jelent. Akkor lehet, és
akkor kell a kiviteli terveket

elkészíteni, a kivitelezõ személyét közbeszerzési eljárás
során kiválasztani, a városnak
önerõt rendelni a beruházáshoz.
Tehát jelenleg a késõbbi,
esetlegesen megvalósítható
bõvítés elõkészítésérõl született támogató döntés, ami
mindenképpen szükséges ahhoz, hogy további igenlõ döntések segítségével a Dunaföldvári Fürdõ esélyt kapjon a
felzárkózáshoz.

hettek a mágneses permetezés
és öntözéstechnika újdonságaival. Délután a szántóföldön
folytatódott a szakmai bemutató, illetve üzemlátogatást tartottak az ethanol gyárban.
Reng Zoltán szerint a kezdeményezés egyértelmû sikert
hozott. Nagy volt az érdeklõdés, a nap során 830 vendég

fordult meg a vásártéren, ezt
egészítették ki a szervezõk, kiállítók, a meghívott cégek képviselõi, mintegy 150 fõ. Sokan
jelezték, hogy igény van az
ilyen jellegû rendezvényekre,
ezért a Pannonia Ethanol Zrt.
ígéretet tett a jövõ évi folytatásra, melynek helyszínét továbbra is városunk adná.

nulmányaikat,
– 2015. év szeptemberében
tanulmányaik utolsó évét megkezdõ hallgatók,
– a pályázás idõpontjában a
hallgatói jogviszonya szünetel,
de a folyósítás idõpontjában
2015/2016. tanév második félévére a beiratkozott hallgató
aktív hallgatói jogviszonnyal
rendelkezik.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
– középiskolai akkreditált iskolarendszerû felsõfokú szakképzésben vesz részt,
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.
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Agro Inno Show Dunaföldváron
A Pannonia Ethanol Zrt. rendezésében elõször szerveztek
Magyarországon
agroinnovációs bemutatót, fórumot,
melynek városunk adott otthont. A vásártér szinte egészét kitöltötték a sátrak, pavilonok, melyek az egyes
programoknak biztosítottak
helyszínt.

n SZABADOS SÁMUEL
Reng Zoltán vezérigazgató
tájékoztatása szerint a rendezvény célja az volt, hogy a gépés terménybemutatók mellett a
jövõ mezõgazdaságának új irányaival, a fejlesztés lehetõségeivel is megismerkedjenek az
érdeklõdõk. Ezek az újdonságok már jelen vannak és elér-

hetõek a magyar mezõgazdaságban.
A délelõtt kezdõdõ rendezvényt rövid köszöntõjével
Mark Turley, a Pannonia
Ethanol Zrt. alapítója és tulajdonosa, valamint Urbán Zoltán, a Magyar Export Import
Bank vezérigazgatója nyitotta
meg.
Hét cég fogadta el a szervezõk meghívását, valamennyi az
agrártechnikai innováció világszerte ismert képviselõje. A
drónok sokoldalú hasznosításáról hangzott el elõadás, majd
bemutatták az ember nélküli
aratást egy GPS vezérelte teljes
géplánccal. A jelenlévõk a
helyszínen láthattak precíziós
technológiákat, megismerked-

Pályázati felhívás
Dunaföldvár Város Önkormányzata az Emberi Erõforrások
Minisztériumával
együttmûködve, az 51/2007.
(III.26.) Kormányrendelet
alapján ezennel kiírja a 2016.
évre a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot.
A pályázók köre „A“ típusú pályázat esetén:
Az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel ren-

delkezõ felsõoktatásban tanuló
hallgatók, akik,
– szociálisan hátrányos helyzetûek,
– teljes idejû (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget
eredményezõ
alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményezõ mesterképzésben,
osztatlan képzésben vagy felsõfokú, illetve felsõoktatási
szakképzésben folytatják ta3.
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Elekné Csollány Éva,
mobil: (30) 959–29–33 vagy (30) 937–53–24

Ü – a Magyar Honvédség és
a fegyveres szervek hivatásos
és szerzõdéses állományú hallgatója,
– doktori (PhD) képzésben
vesz részt,
– kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.
Ösztöndíj idõtartama: 10
hónap (a 2015/2016. tanév második (tavaszi), illetve a
2016/2017. tanév elsõ (õszi)
féléve)
A pályázók köre „B“ típusú pályázat esetén:
Az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkezõ tanulók, akik
– szociálisan hátrányos helyzetûek,
– a 2015/2016. tanévben
utolsó éves, érettségi elõtt álló
középiskolások, vagy
– felsõfokú diplomával nem
rendelkezõ, felsõoktatási intézménybe még felvételt nem
nyert érettségizettek, akik a
2016/2017. tanévtõl kezdõdõen
felsõoktatási intézmény keretében teljes idejû (nappali tago-

zatos) alapfokozatot és szakképzettséget
eredményezõ
alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsõoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
A „B“ típusú pályázatra jelentkezõk közül csak azok részesülhetnek
ösztöndíjban,
akik 2016/2017. tanévben elõször nyernek felvételt felsõoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2016/2017. tanévben
ténylegesen megkezdik.
Ösztöndíj idõtartama: 3x10
hónap, azaz hat egymást követõ tanulmányi félév (a
2016/2017.
tanév,
a
2017/2018. tanév és a
2018/2019. tanév).
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli.
A pályázat kötelezõ mellékletei:
– Az EPER-Bursa rendszerben kitöltött és aláírt pályázati
ûrlap,
– a felsõoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jog-

Ünnepség az
Idõsek Világnapja alkalmából
Október elsejét az Idõsek Világnapjaként tartják számon.
A Dunaföldvári Alapszolgáltatási Központ már három éve ez
alkalommal ünnepség keretei
között emlékezik meg a világnapról, és kis mûsorral, bankettel kedveskedik az idõskorúaknak.

n SZABADOS SÁMUEL
Október másodikán, pénteken a mûvelõdési házban látták
vendégül városunk két idõs otthonának lakóit, a nyugdíjas
klub tagjait és az egyénileg ellátogató szépkorúakat a szervezõk. Jung Katalin, a központ
vezetõje beszámolt arról, hogy
igen változatos és színvonalas
mûsort sikerült a délutánra ösz-

szeállítani. Fellépett az Ördögszekér és a Levendula táncegyüttes, a zeneiskolások
hangszeres növendékei és a
Zsigec musical csoport tagjai.
A programot Szávolovics Gabriella nóta- és operettcsokra
zárta. Az idõskorúak számára
üdítõ volt ennyi tehetséges fiatalt csodálni a színpadon.
A mûsor után sütemény,
szendvics és kötetlen beszélgetés várt még azokra, akik szívesen maradtak a mûvelõdési
házban a délutáni órákig. Az
érdeklõdés nagy volt, ami arra
inspirálja a szervezõket, hogy
jövõ évben is hasonló keretek
között emlékezzenek meg az
Idõsek Világnapjáról. Hazánkban a demográfiai tendencia
4.

viszony-igazolás a 2015/2016.
tanév elsõ félévérõl,
– igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élõk egy
fõre jutó havi nettó jövedelmérõl,
– iskolai
tanulmányokat
folytató testvérek esetében: a
hallgatói jogviszonyt igazoló
eredeti dokumentumot, illetve
tanulók iskolalátogatási igazolása,
– család vagyoni helyzetérõl
nyilatkozat,
– 3 hónapnál nem régebbi
lakcímigazolás, mely kérhetõ a
Tolnai Megyei Kormányhivatal Paksi Járási Hivatalánál
(Okmányiroda, Dunaföldvár,
Kossuth L. u. 2.)
A pályázatbeadáshoz az
EPER-Bursa rendszerben pályázói regisztráció szükséges.
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már
nem regisztrálhatnak újra, õk
a meglévõ felhasználónév és
jelszó birtokában léphetnek
be.
A pályázók a regisztrációt

követõen tölthetik fel adataikat
a rendszerbe.
Az EPER-Bursa rendszer elérhetõsége:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
A személyes és pályázati
adatok ellenõrzését és feltöltését követõen a pályázati ûrlap
kinyomtatva és aláírva kizárólag a fent meghatározott kötelezõ mellékletekkel együttesen
érvényes.
Hiányos pályázat esetén a
pályázati határidõn belül van
lehetõség a hiánypótlásra.
A pályázat benyújtásának
határideje: 2015. november 9.
A pályázatot papíralapon a
Dunaföldvári Polgármesteri
Hivatal 1. számú irodájába kell
benyújtani. (7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.)
A részletes pályázati kiírás, illetve a pályázathoz
kapcsolódó letölthetõ dokumentumok megtekinthetõk a
dunafoldvar.hu internetes
oldalon.
Horváth Zsolt,
polgármester

következtében nõ az idõskorúak aránya, a statisztikai felmérések szerint napjainkban eléri
már a 30%-ot. Ennek arányában természetesen növelni kell
az idõseket segítõ, ellátó szociális rendszert is, mivel nõ az
egyedül élõ, beteg, ellátásra
szorulók száma is. Ez nyilván
az anyagi és személyi feltételek
bõvítését is jelenti.
Városunkban szerencsére
több intézmény, szervezet fordít figyelmet az idõsekre. Mûködik a házi betegellátás, az étkeztetés, a tisztálkodás, mosási
lehetõség rendszere. A Máltai
Szeretetszolgálat, a Magyar
Vöröskereszt, sõt a rendõrség,
polgárõrség is lehetõségeihez
mérten igyekszik részt vállalni
az idõsek megsegítésében.
A tél közeledtével ezen feladatok aktualitása növekszik,
de több éves tapasztalat váro-

sunkban, hogy a szervezetek
összefogása hatékony, így a rászorulók döntõ többsége probléma esetén segítségben részesül.
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TÁMOGATÓINK
Dunaföldvár Város
Önkormányzata
Dr. Süveges Árpádné
Kiss Lajos Csaba
Ráthgéber Lászlóné
Petrovics Józsefné

Üléstermi
tudósítások
Dunaföldvár Város Képviselõ-testülete szeptember 29-én
tartotta soros ülését, melynek
napirendjén 24 nyilvános és 2
zárt ülésen tárgyalandó téma
szerepelt.

n BAKSAY ERIKA

Az elsõ napirendben a képviselõk a Dunaföldvári Fürdõ fejlesztésére készített megvalósíthatósági tanulmánytervet fogadtak el, hogy azt késõbbi esetleges pályázathoz és engedélyezési tervhez felhasználják.
A második napirendben beszámolót fogadtak el a lejárt
határidejû határozatok végrehajtásáról, majd Dunaföldvár
Város
Önkormányzatának
2015. I. félévi gazdálkodásának alakulásáról tárgyaltak, illetve az eddigi változásokat átvezetve módosították a költségvetési rendeletet.
A testület ezután a családsegítés, illetve gyermekjóléti
szolgáltatási feladatok ellátási
módját vizsgálta felül jogszabályi rendelkezések alapján,
majd tájékoztatót hallgatott
meg a települési támogatás bevezetésének gyakorlati tapasztalatairól.

A hetedik napirendben a
képviselõk döntöttek arról,
hogy 750 ezer Ft értékben
2016-ban is támogatják a Bursa
Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot. Ezután módosították a
Napsugár Idõsek Otthona Szervezeti és Mûködési Szabályzatát.
A következõ napirendben a
testület tájékoztatót hallgatott meg az ÁSZ által „az önkormányzatok belsõ kontrollrendszere
kialakításának,
egyes kontrolltevékenységek
és a belsõ ellenõrzés mûködésnek ellenõrzése“ tárgykörben készített jelentés
alapján elkészített intézkedési tervrõl.
A képviselõk letelepedési
támogatás bevezetésérõl döntöttek, majd beszámolót fogadtak el a nyári gyermekétkeztetésrõl, illetve a D-B-M
Mikrotérségi Óvoda és Bölcsõde 2014/2015. évi munkájáról, majd elfogadták az intézmény 2015/2016. évi munkatervét.
A testület felülvizsgálta Helyi Esélyegyenlõségi Programját, majd 2020. november 14-ig
meghosszabbította a Kegyeleti
Közszolgálati Szerzõdést az
Evangélikus Egyházközséggel
Dunaföldvár köztemetõ fenn-

tartási kötelezettségének teljesítésére, majd pályázatot írt ki
közköltségen történõ temetés
végzésére.
Ezután a képviselõk javaslatot tettek a 2015. év évi képviselõi tiszteletdíjak civil szervezetek számára történõ felajánlása miatti költségvetési elõirányzat módosítására, majd
törvényi változások miatt módosították a Paksi Többcélú
Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodását.
Az önkormányzat 2.950 ezer
Ft-ért megvásárolta a polgárõrség terepjáróját, majd hozzájá-

Fidesz tisztújítás
Az alapszabály elõírása szerint kétévente dönthetnek a
tagok a Fidesz vezetõinek
személyérõl. Szeptemberben a helyi tisztújító közgyûlésen nemcsak a dunaföldvári szervezet vezetõirõl
szavaztak a párt tagjai, hanem megválasztották azt a
két küldöttet is, aki november 12-én az országos kongresszuson képviseli majd a
dunaföldvári alapszervezetet.
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Nagy Lászlónak szavaztak bizalmat a megjelentek, mellettük két új alelnök került a
vezetésbe: Cziger János István és Jákli Mihály.
A 43 fõs tagság ez alkalommal döntött az országos kongresszus delegáltjainak személyérõl is - tájékoztatta lapunkat Takács Zoltán elnök -,
egybehangzóan választották
meg Cziger János Istvánt és
Jákli Mihályt a november 12i feladatok ellátására.

n

n BALOGH EMESE
A dunaföldvári pártszervezet tagjai két jelölt közül hetedik alkalommal is Takács
Zoltán korábbi elnöknek szavaztak bizalmat a vezetõi teendõk ellátására. Az alelnöki
pozícióra öt jelöltet állítottak
a tagok. A korábbi alelnökök
közül Babits Józsefnénak és

Használaton kívüli elektromos és
elektronikai berendezések gyûjtése
Háztartási kis-, és nagygépek
(Mosógép, mikrohullámú sütõ,
hûtõgép, porszívó, konyhai robotgépek, fürdõszobai kisgépek); Szórakoztató elektronikai cikkek; IT elektronikai berendezések; Barkácsgépek; Játékok.
Helyszín: Dunaföldvár, Kossuth u. 9. (Szerb templom mellett).
Idõpont: 2015. október 17.
8:00-14:00-ig
Kérjük, berendezéseiket az
„ENVIROINVEST Zrt. elekt-

rult az elektromobilitási program kialakításában való részvételre (jármûvek elektromos
meghajtására).
A képviselõk 1.192 ezer Ftot biztosítottak a Béke tér átépítésének engedélyezési költségeire, majd lakossági kérelmeket bíráltak el.
A zárt ülésen a testület döntéseket hozott a Mezõföldvíz
Kft. mûködtetésével kapcsolatban, majd a Dunaföldvár
közigazgatási területén szerzõdéses autóbusz-közlekedésre kötött szerzõdését módosította.

ronikai hulladékgyûjtés” felirattal ellátott gépjármû vezetõjének adják át!
Elektromos eszközeiket ne
helyezzék ki szemétgyûjtõ
konténerekhez, valamint ne adják át hulladékkezelési engedéllyel nem rendelkezõ alkalmi
begyûjtõknek!
ENVIROINVEST Környezetvédelmi és Biotechnológiai
Zrt. 7632 Pécs, Kertváros u. 2.
Tel.: +36 72 551-044 Fax: +36
72 551-041
www.enviroinvest.hu

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

Akció: Dalmi 10 kg-os kutyatáp 1.980 Ft
Dax 100 gr-os cicaeledel 75 Ft
Kutyaruhák érkeztek.
Fekete napraforgó kapható.
Kerti tóhoz vízkezelõk és
eledelek kaphatók.
NYITVA TARTÁS:
HÉTFÕTÕL-PÉNTEKIG: 800 – 1300; 1400 - 1700 SZOMBATON: 800 – 1200
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Üzlethelyiségek
bérbeadása licit útján
Dunaföldvár Város Önkormányzata licitálás útján történõ
bérbevételre meghirdeti az
alábbi üzlethelyiségeket:
• Dunaföldvár, Béke tér 1.
szám alatti 109,8 m2 üzlethelyiség (volt játékterem),
• Dunaföldvár, Béke tér 1.
szám alatti 99,4 m2 üzlethelyiség (volt gyógyszertár),
• Dunaföldvár, (autóbuszpályaudvar) 4141/1 hrsz. alatti

4 db üzlethelyiség (I. 71,4m2,
II. 55,8m2, III. 16,53m2, IV.
82,7m2) Az I. sorszámú
üzlethelyiség – amennyiben
nincs pályázó az egész helyiségre – megosztva is kibérelhetõ,
a szétbontást a pályázati idõ
alatt az önkormányzattal
egyeztetni szükséges!
• Dunaföldvár, Rákóczi u. 2.
szám alatti 40 m2 üzlethelyiség
(volt illatszer bolt),

Pályázati felhívás

Dunaföldvári Mûvelõdési Központ és Könyvtár
könyvtáros munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozott
idejû közalkalmazotti jogviszony 2015. november 1-jétõl
2017. március 31-ig (3 hónap
próbaidõ).
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye:
Berze Nagy Ilona Városi
Könyvtár, Tolna megye, 7020
Dunaföldvár, Béke tér 13.
A munkakörhöz tartozó fõbb
tevékenységi körök: Könyvtárosi feladatok ellátása (olvasószolgálat, könyvtárközi kölcsönzés lebonyolítása, állomány fej-

lesztése, gondozása, pályázatfigyelés, kiállítások szervezése,
tájékoztatási feladatok).
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései
az irányadók.
Pályázati feltételek:
– Magyar állampolgárság.
– Cselekvõképesség.
– Büntetlen elõélet.
– Fõiskolai szintû szakirányú
szakképzettség VAGY fõiskolai szintû végzettség és a mun-

Sajtóközlemény

Játékos tudomány
Az e-Bug részét képezõ „Játékos tudomány“ c. interaktív anyag bemutatása Tolna
megyében (2015. október 1322-ig)

n DR. NÉMETH LÍDIA, MEGYEI
TISZTIFÕORVOS

A népegészségügyi intézményrendszer számára kiemelt
fontossággal bír a nevelési-oktatási intézmények szakmai tá-

mogatása, feladataik ellátásának elõsegítése az egészségfejlesztési szempontok megfelelõ
érvényesülése érdekében.
Az e-Bug egészségfejlesztési
oktatási eszköz magyarországi
bevezetése a fenti célok teljesülését hivatott elõmozdítani.
Az e-Bug egy iskoláskorú
gyermekeknek szóló internetalapú, játékos egészségfejlesztési oktatási eszköz alkalmazása
6.

• Dunaföldvár, Gábor Pál u.
2. szám alatti 12,6 m2 üzlethelyiség bérbeadása (volt gyógyászati bolt).
Kikiáltási ár: 13.220 Ft/m2
/év + ÁFA 40/2015.(II.24.) KT
határozat szerinti kedvezmény
igénybe vehetõ.
Az ingatlanról további információt a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Mûszaki Irodája ad.
(Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.,
Tel.: 75/541-558).
Részletes pályázati kiírás
2015. szeptember 25. és 2015.

október 26. között vásárolható
meg 11.000 Ft-ért (pályázat
benyújtásától való visszalépés
esetén sem visszafizethetõ) a
Dunaföldvári Polgármesteri
Hivatal Pénztárában (Pénztári
órák: hétfõ: 09-12 óráig szerda:
9-12; 13-1530 óráig és péntek:
9-13 óráig).
Licitálás idõpontja: 2015.
október 27. (kedd) 13 óra.
Helye: Dunaföldvári Polgármesteri Hivatala Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2. Városfejlesztési és Mûszaki Iroda tárgyaló terme.

kakör betöltéséhez szükséges
szakképzésben szerzett középszintû szakképesítés.
– Gyakorlott szintû számítógép-kezelõi ismeretek.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– Szakmai önéletrajz.
– Végzettséget, képzettséget
igazoló okirat/ok másolata.
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen
elõélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a pályázó
nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé.
– Nyilatkozat arról, hogy a
pályázati anyagot a pályázati
eljárásban részt vevõk megismerhetik.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: 2015. november 1.
A pályázat benyújtásának
határideje: 2015. október 16.
A pályázat benyújtásának
módja:
– Postai úton, zárt borítékban, a pályázatnak a Dunaföldvári Mûvelõdési Központ és
Könyvtár (7020 Dunaföldvár,
Ilona u. 9.) címére történõ
megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör
megnevezését: könyvtáros.
A pályázat elbírálásának
határideje: 2015. október 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Pataki Dezsõ igazgató nyújt, a
75/541-000, 30/9115-399 telefonszámon.

az alábbi elérhetõségen megtekinthetõ, megismerhetõ:
http://www.e-bug.eu/hu_home.aspx?cc=hu&ss=1&t=Welcome%20to%20e-Bug
Az e-Bug jelenleg az egyetlen olyan oktatási eszköz,
amely átfogóan foglalkozik a
személyi higiéné (kéz- és légúti
higiéné), a szexuális egészség,
a védõoltások és a felelõsségteljes antibiotikum-használat
témaköreivel.
Fontosnak tartjuk, hogy
2015-ben is minél több diák-

hoz juthassanak el az e-Bug
oktatási anyag által átadott
üzenetek.
A 2015. évet az UNESCO
konferenciája Semmelweis Ignác emlékévvé nyilvánította,
megemlékezve halálának 150.
évfordulójáról. Ez az év tehát
kiemelten fontos, mivel lehetõséget biztosít arra, hogy a személyi higiéné oktatásának jegyében teljen el, hiszen mindannyian tisztában vagyunk vele, hogy mennyire aktuális
Semmelweis Ignác munkássáÜ
ga napjainkban is.
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Ü Az e-Bug „Játékos tudomány“ célja a diákok bevonása a játékos tanulásba, egészségtudatosságuk formálása, a
gyakorlati készségek fejlesztése. Az e-Bug Játékos tudomány nevû része egy öt állomásból, modulból álló gyakorlati bemutató, amely az
alábbi témákat foglalja magában: bevezetés a mikrobák világába, kézhigiéné, légúti higiéné, élelmiszer-higiéné és
felelõs antibiotikum-használat.
A modulokhoz tartozik egyegy háttér roll-up állvány és
egy interaktív gyakorlat.
A Játékos tudomány egyes
állomásain a gyerekek megtudhatják, mik azok a mikrobák és milyen fajtáik léteznek; kipróbálhatják, tudnak-e
helyesen kezet mosni; meg-

nézhetik, milyen messzire juthatnak el a mikrobák a tüszszentéssel, és hogy hogyan
állhatjuk útjukat; megtanulhatják, hogyan kell az ételeket
elkészíteni ahhoz, hogy azok
ne okozhassanak betegséget,
valamint megismerhetik, mik
azok az antibiotikumok, és
hogyan kell helyesen alkalmazni azokat.
A csomag az OTH-ból 2014
õszétõl kezdve kölcsönözhetõ.
Mi is szeretnénk, ha a „Játékos tudomány“ csomag idõvel
minden iskolába, és minden
gyermekhez eljutna, ezért
2015. októberében - a területi
és iskolai védõnõk közremûködésével - megyénkben is bemutatókat szervezünk.
A bemutatók helyszínei:
2015. október 13. Paks -

Sajtóközlemény

Megkezdõdnek a Dunaföldvári
Kormányablak építési munkálatai
n DR. HORVÁTH KÁLMÁN, KORMÁNYMEGBÍZOTT

A 2011-ben megkezdett államreform célja a magyar államigazgatás átfogó korszerûsítése,
a „Jó Állam“, a szolgáltató állam kialakítása, az emberközpontú és ügyfélbarát közigazgatás megteremtése. A kormányablakok, mint integrált ügyfélszolgálati irodák kialakításával,
az egyablakos ügyintézési rendszer bevezetésével a kormány
azt kívánja elérni, hogy a közigazgatás által nyújtott szolgáltatásokat az állampolgárok a lehetõ legegyszerûbb módon érjék
el, az ügyintézés menete egyszerû, gyors és hatékony legyen.
Tolna megyében jelenleg hat
kormányablak, több mint 400
ügykörben fogadja a megye lakóit, és a közeljövõben Dunaföldvár és környéke is bekapcsolódhat az új típusú közigazgatás
vérkeringésébe, ugyanis 2016.

márciusától integrált ügyfélszolgálati iroda, azaz kormányablak
áll az ügyfelek rendelkezésére.
A Dunaföldvári Kormányablak a jelenlegi okmányiroda helyén (Dunaföldvár, Kossuth L.
u. 2.) kerül kialakításra, ezért
az átépítési munkáltatok idejére, 2015. október 19. napjától
várhatóan 2016. február 28.
napjáig a dunaföldvári okmányiroda bezár.
Az okmányiroda feladatkörébe tartozó ügyek közül az ország bármely okmányirodájában vagy kormányablakában
intézhetõek:
– a személyazonosító igazolvánnyal,
– az útlevéllel,
– a vezetõi engedéllyel kapcsolatos kérelemre induló,
– a mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával,
– a gépjármûokmányokkal
kapcsolatos kérelemre induló
ügyek.
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Csengey Dénes Kulturális
Központ Nagy klubterme
2015. október 14. Paks - Polgármesteri Hivatal nagy elõadóterme
2015. október 15. Szekszárd
- Babits Mihály Kulturális
Központ
2015. október 16. Szekszárd
- Babits Mihály Kulturális
Központ
2015. október 19. Szekszárd
- Babits Mihály Kulturális
Központ
2015. október 20. Gyönk Hõgyészi Hegyhát Általános
Iskola és Gimnázium Gyönki
Tagiskolája
2015. október 21. Simontornya - Vak Bottyán Általános
Iskola és Gimnázium Simontornyai Tagiskolája
2015. október 22. Nagyszékely - Vak Bottyán Általános

Iskola és Gimnázium, Nagyszékelyi Tagiskolája
A program szervezésben és
megvalósításban közremûködnek a Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Osztályának és Fõosztályának munkatársai, az érintett települések
iskoláinak területi és iskolai védõnõi, valamint a bemutatóra jelentkezett iskolák pedagógusai.
A céljaink megvalósítását segítették a bemutatónak helyszínt biztosító intézmények: a
Babits Mihály Kulturális Központ, Csengey Dénes Kulturális Központ, Paksi Polgármesteri Hivatal, Hõgyészi Hegyhát
Általános Iskola és Gimnázium, és a Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium tagintézményei.
Valamennyi érintett segítõ
közremûködését köszönjük.

Kizárólag az ügyfél lakóvagy tartózkodási helye szerint
illetékes járási hivatal okmányirodájában vagy kormányablakában intézhetõk:
–a
lakcímigazolvánnyal
kapcsolatos ügyek (lakcímbejelentés, külföldön történõ letelepedés bejelentése, visszatelepülés stb.),
– egyéni vállalkozói igazolvány kérelem,
– személyi és lakcím adatok
igazolása.
Ezekben az ügyekben - és
természetesen az országos hatáskörû ügyekben is - várjuk
tisztelt ügyfeleinket a Paksi
Kormányablakban (7030 Paks,
Dózsa Gy. út 62.) hétfõn: 7-17
óráig, kedden, szerdán, csütörtökön és péntek: 8-18 óráig.
Lakcímbejelentéssel kapcsolatos eljárás az érintett polgár lakó- vagy tartózkodási helye
szerint illetékes jegyzõnél is indítható.
Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy az ország bármely
okmányirodájában/kormányablakában lehetõség van idõpontfoglalásra. Az idõpontfoglaló

rendszer a www.nyilvantarto.hu
honlapon érhetõ el. Telefonos
idõpontfoglalásra a 1818 ingyenesen hívható Kormányzati
Ügyfélvonalon van lehetõség.
A Paksi Járási Hivatal Dunaföldváron mûködõ ügysegédi
szolgálata (szociális, hatósági
és gyámügyi ügyekben) a továbbiakban is elérhetõ lesz
Dunaföldváron a polgármesteri
hivatal I. emelet 12-es irodájában. Az ügysegéd ügyfélfogadási rendje a felújítás ideje alatt
a polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendjéhez igazodik:
Hétfõ: 800-1200
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 800-1200 és 1300-1600
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek:800-1200
2016. márciusától megújult
külsõvel, kibõvül szolgáltatásokkal, gyors, pontos és hatékony ügyintézést biztosító kormányablak várja az ügyfeleket
immáron Dunaföldváron is.
Az építési munkálatok miatt
fellépõ kellemetlenségekért
szíves elnézésüket kérjük,
megértésüket és türelmüket köszönjük.
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Szüreti Fesztivál és
XVI. Földváriak Találkozója
Idén egyetlen városi nagyrendezvénynek sem kedveztek az égiek. Szeptember negyedik hétvégéjén, a Szüreti
Fesztivál és a XVI. Fölváriak
Találkozójának idején is
szinte megállás nélkül esett
az esõ.

volt a Száz Folk Celsius vasárnapi bemutatkozása is, s ahogy
azt már Földváron megszoktuk, a néptánc gála iránt is nagy
volt az érdeklõdés.
Szerencsére, a szombati
mazsorett parádé és a vasárnapi szüreti felvonulás - ha rövid
idõre is - elûzte az esõt, a hideg
fogvacogtató hatását pedig a
földvári civil szervezetek enyhítették lélekmelegítõ nedûjükkel.

rán a helyi kertbarátok standjai
fogadták a betérõket, vasárnap
pedig a Rákóczi utcára a szüreti ételek illata csalogatta a látogatókat.
A legnagyobb tömeget a
szombat esti Hooligans koncert
vonzotta a térre, de népszerû
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n BALOGH EMESE

n SZIEGL ERIKA

A Szüreti Fesztivál vasárnap
délelõttjének elmaradhatatlan
programja a fõzõverseny. Az
év utolsó városi nagyrendezvényére már csökken a fõzõkedv,
s bár versenyként hirdetjük
meg, a visszatérõ csapatok inkább az együttlét miatt jönnek
el. Nem is törekszünk a legszigorúbb szabályokat követõ
zsûrizésre, hiszen az átlagosan
nevezõ 10-12 helyi civil szervezet és baráti társaság az elsõ
blikkre jól memorizálható. Már
csak azért is, mert a kiírás szerint bármilyen étellel lehet nevezni, amit szüret idején fõznek. Élnek is a csapatok a lehetõséggel, pörköltek, gulyáslevesek, káposztás ételek, lecsófélék, halételek, vadételek,
pásztorlevesek, sült húsok és

Októberi programok

OKTÓBER 16. PÉNTEK 14:00
Mirkó királyfi
Magyar Népmese Színház
Jegyár: 700 Ft
OKTÓBER 21. SZERDA 10:00
Malom mese
Ciróka Bábszínház
Jegyár: 1.000 Ft
OKTÓBER 23. PÉNTEK,
10:00
Városi ünnepség

A mostoha idõjárás ellenére
egyetlen program sem maradt
el - tudtuk meg Pataki Dezsõtõl, a mûvelõdési központ igazgatójától. Sokakat csábított
péntek este a nótaszó a fesztiválsátorba, ahol szombaton is
bõven volt látnivaló: a helyi
fellépõk mellett a Földváriak
Találkozójára érkezett mûvészeti csoportok is bemutatkoztak.
A két nap során a szerb
templomban fotókiállítás, a Jókai utcai egykori óvoda udva-

Szüret Ízei

Mûvelõdési ház

Novemberi elõzetes

édes desszertek is készülnek. A
versenynek ez különös bájt, a
zsûrinek összehasonlítási nehézséget okoz, mégis ezért
kedvelik a résztvevõk.
Mindezek tükrében tûnhetne
úgy, hogy az értékelés ad-hoc
ill. elfogult jellegû, még sincs
ez így. A zsûri a hazai (és nemzetközi) szabályoknak megfelelõ pontozólapot kap, és a tagok eldöntik, hogy milyen
pontskálán értékelnek. (Versenyünk történetében ez - a finom részletek megítélése miatt
- mindig a 10-es skálán történt.) Bár az étel minõsége a
fõ szempont, számít a fõzõhely
kinézete, a tálalás kulturáltsága
is. (Az eredményhirdetést követõ reklamációknak örülök is,
hiszen jelzik, hogy a csapatok
komolyan vették a versenyt.)
Idén a Szüreti Fesztivál a
„Földvárok“ találkozójával egészült ki. Ennek köszönhetõen a

nevezõ csapatok száma is több
volt. Vendégeinket képviselte
Balatonföldvár, Tiszaföldvár,
Pusztaföldvár és Bácsföldvár fõzõ csapata. Minden évben számíthatunk a kertbarát klubra, a
polgárõrségre, a Vöröskereszt és
a Málta helyi csoportjára, Görög
Pistire (idén komoly lábsérüléssel is eljött) és a Sárkányhajó
Klubra. Tavaly csatlakozott
hozzánk a Hagyományõrzõ Íjászok Dunaföldvári Egyesülete
és a Tóthné Kuti Mariska nevével fémjelzett Duna Egyesület
is. (Utóbbiak okosan találták ki,
hogy a „68-ban végzett diákok“
kellemes, jókedvû környezetben
tudnak évente találkozni.) A
bölcskei Kölesdi Gábor két éve
a verseny nagy meglepetése
volt, egy év kihagyás után idén
újra visszatért fõzõ csapataink
közé. Új résztvevõként köszönthettük idén az Annamatia Nõi
Kart, akik finom szárnyas Ü
8.

NOVEMBER 7. SZOMBAT,
14:00
MÁRTON NAP A RÓKUS
PINCÉKNÉL
– Új borok megáldása a Rókus kápolnánál, kézmûves
foglalkozás
– „Hova bújtál Márton?“ tréfás kalandjáték
– Libák futóversenye
– Lampionos, zenés pincejárás
– Forralt bor, tea, zsíros kenyér, sütemény
– Nyitott pincék, borkóstolás
NOVEMBER 10. KEDD, 18:00
NÉPSZERÛ TUDOMÁNY
Cigányokról, cigányokkal
együtt
Elõadó: Bakay Péter, az
evangélikus egyház cigánymissziós referense
NOVEMBER 23. HÉTFÕ
19:00
DUMASZÍNHÁZ
Nekünk áll a zászló
Hadházi László önálló estje
Jegyár: 2.500 Ft
A Dunaföldvári Vár kiállításai november 1-ig látogathatóak.

Ü gulyáslevesük mellé részletekre figyelõ, hangulatos terítéssel fogadták vendégeiket.
A zsûri értékelése szerint a
következõ eredmények születtek:
A Tourinform iroda különdíját Pusztaföldvár csapatának töltött káposztája kapta. A
zsûri idén két különdíjat is
kiosztott: Tiszaföldvár túrós
csuszával körített vargányás
vaddisznó pörköltjének és a

helyi kertbarát klub klasszikus vegyes pörköltjének. Harmadik helyezett lett a Vöröskereszt harmonikus ízvilágú
vegyes pörköltje, második helyen végzett a Málta „nagykönyvben megírt“ marhapörköltje. Balatonföldvár kisvendéglõi hangulatot árasztó
standjával, lazacos falatkáival, Jókai-bablevesével és túrógombócával az elsõ helyet
érdemelte ki.

A szervezõ Tourinform iroda
köszönetet mond a fõzõverseny támogatóinak: Dunaföldvár Város Önkormányzatának,
a Dunaföldvári Mûvelõdési
Központnak, a Marcipán cukrászdának és Sipos Viktornak.
Köszönet a zsûri szakszerû
munkájáért: Szabó Szabolcsnak, Dr. Wartig Lászlónak,
Ráthgéber Lászlónak, Deli Józsefnek és Abonyi Tamás mesterszakácsnak.
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1956 Dunaföldvár visszaemlékezés
A dunaföldvári Kendergyár
közel fekszik a volt magyar
laktanyához. Utóbbiban kisebb fegyveres összetûzés is
volt a forradalom idején. A
katonai vezetõk józan viselkedésének eredményeként
komoly harci eseményre nem
került sor. Azonban az állományból öt vagy hat kiskatona értelmetlen halálát okozta
az oroszok támadása. Róluk
szerettem volna többet megtudni. Két volt kendergyári
dolgozó emlékezik a történtekrõl:

n KISS ÉVA
A. Gyerekként éltem át az eseményeket. Éjszaka nagy robajra
lettünk figyelmesek. Éjjel az
oroszok belõttek a körforgótól a
laktanyában álló elsõ házba, sokáig tátongó lyuk volt a falban,
de hogy meghaltak volna magyar katonák, ezt nem tudom.
Édesanyám mondta, hogy nem
szabad felkapcsolni a villanyt, õ
már átélte a háborút, volt tapasztalata. Mindenki gyorsan öltözött, és mentünk a pincébe. Az
elsõ emeletes ház szomszédságában állt abban az idõben egy
barakkház. Ebben laktak az
idénymunkások: két szoba között volt a konyha, így élt ott két
család. Az épület favázas volt, a
gerendák között egysoros tégla-

Dolgoztunk végig, amíg nem
jöttek az orosz lövedékek át a
Dunán; már a túlpartról lõtték a
laktanyát. Az oroszok körülfogták a laktanyát reggelre, és
bevonultak. A lövöldözés alatt
az árokban mentek az emberek
hazafelé. Lyuk volt a laktanya
egyik épületének falán, de nem
hiszem, hogy meghalt volna
valaki.
A magyarok leléptek, meggyújtott valaki egy kenderkazlat, oroszok jöttek oltani, késõbb a mieinket is kihozták,
mire vége lett, eloltották a tüzet, eltûntek. Ki itt, ki amott
kapott civil ruhát.
Az oroszok átvették a laktanyát. Mi is kaptunk egy orosz
vezetõt, aki katona volt, egy
õrnagyot a magyar vezetõk
mellé. Nemsokára én is bementem a laktanyába, mert ott
volt a gyár trafója, kértük, adjanak villanyáramot, hogy
tudjunk dolgozni. Nikl Lajcsi
segítségével, aki villanyszerelõ volt a laktanyában, megkezdhettük a munkát. Sok cigarettám elfogyott ekkor a
laktanyában.

fallal, télen nagyon hideg volt. E
mellett volt a pince.
Az izgalom, félelem egy- két
hétig tartott, nem mentünk iskolába sem. Nagy felfordulás
volt a laktanyában is, a katonákat elvitték, vagy elmentek. A
Duna -parton volt a folyamõrség. Õk is elmentek, sokan leszereltek közülük. Napokig
bujkáltak a kenderben a katonák. Az itt lakók akinek tudtak,
adtak civil ruhát, hogy könynyebb legyen a hazajutásuk. A
laktanyát birtokba vették az
oroszok, aztán néhány év múlva a folyamõrség is megszûnt.
A Templom utcán jártam alsó
tagozatba, Salamon Bözsi, Nagy
Ilus néni tanított az iskolában.
Amikor bejöttek az oroszok, azt
sem tudták a tanítók, mit tanítsanak, egyik héten németet, a másikon oroszt tanultunk.
B. A budapesti hírek hatására Sztálinvárosból teherautóval
jöttek munkások, meg a hegyen keresztül gyalog innen is
fiatalok a laktanyához. Fegyvert akartak. Adjanak fegyvert
nekik! - kiabálták, de a katonák
nem adtak. Atrocitás nem volt,
végül feladták, elmentek. Itt
sem volt erõszakos cselekmény, a gyár területén mindenki ismerte egymást. Külön kolónia volt, 6-700 ember dolgozott ott.
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Nyílt nap a
Magyar László
Gimnáziumban!
Szeretettel várjuk a gimnáziumi nyílt napunkra hat és
négy évfolyamos képzés
iránt érdeklõdõ általános iskolásokat!
Ideje: 2015. november 17.
kedd 8 óra.
Helye: Magyar László Gimnázium,
Dunaföldvár,
Templom u. 5.
Elõzetes bejelentkezéssel
más idõpontban is szívesen
fogadjuk az érdeklõdõket a
Magyar László Gimnáziumban!
Bõvebb információ, bejelentkezés:
e-mail:
magyarlaszlogimi@freemail.hu
telefon: 75/ 541-269,
75/ 541-270

Állatszeretõ gazdit keresünk egy barátságos,
fiatal, keverék német juhász kutyusnak. Szereti a
gyerekeket, igen jó patkányozó.
Egészségügyi
könyve van.
Telefon: (20) 428-8243,
(30) 310-96-14

Emlékezzünk közösen!
Az 1956-os forradalom- és szabadságharcról, a köztársaság
kikiáltásáról 2015. október 23-án 10 órakor a mûvelõdési házban emlékezik meg Dunaföldvár közössége.
Az ünnepséget követõen koszorúzás lesz a városháza falán
lévõ 1956-os emléktáblánál, majd gyertyagyújtás az Emlékezés
kövénél.

n
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Tanévkezdés
A Dunaföldvári-BölcskeiMadocsai Általános Iskolában, Alapfokú Mûvészeti Iskolában és Gimnáziumban
1180 gyermek kezdte meg a
2015-2016-os tanévet.

n BALOGH EMESE
Számottevõ, érzékelhetõ változásokat eddig nem hozott az
új tanév a diákok és szülõk számára. Szervezetileg a legjelentõsebb történés, hogy a szakiskolát
leválasztották
a
mikrotérségi intézményrõl - a
szakképzés a Nemzetgazdasági
Minisztérium irányítása alá került -, azonban a tanulók, szülõk helyi szinten nem érzékelték a változást.

Bognárné Balogh Andrea
intézményvezetõ elmondása
szerint a sikeres tanévhez a
szakmai és a tárgyi feltételek
biztosítottak voltak. Dunaföldváron a mûködtetõ önkormányzat a nyár során elvégeztette a szükséges tisztasági
meszeléseket, de nagyobb felújítási munkák is történtek a
Püspök utcai és a Kossuth utcai iskolaépületekben, a Duna-parti táborban és a tornacsarnokban. A pedagógusállomány megfelelõ létszámú, a
szakos ellátottság jó.
Az idei tanév eseményei a tavalyihoz hasonlóan alakulnak.
A tanulók teljesítményét a napi
megmérettetéseken túl a Netfit,

33 év szolgálat
Hálaadó istentiszteleten búcsúzott gyülekezetétõl 2015.
szeptember 20-án a nyugállományba vonuló Simon István
református lelkész.

n BALOGH EMESE
A Dunaföldváron 2000 óta
szolgáló Simon István 33 év
szolgálat után fejezte be aktív
lelkészi munkáját.
Simon István viszonylag késõn, már felnõtt fejjel, 25 éve-

sen, édesanyja ösztönzésére
iratkozott be az egyetemre.
1982-ben Kiskunhalason káplánként kezdte meg szolgálatát,
majd Ordason, Hódmezõvásárhelyen és Battonyán töltötte be
lelkészi hivatását. 15 éve,
2000-ben költözött családjával
városunkba.
Nyámádi István halálát követõen közel 10 évig nem volt
lelkésze a földvári református
gyülekezetnek, így Simon Ist-

a célnyelvi mérés és az országos kompetenciamérés vizsgálja majd, illetve középszinten
ezek mellett még az érettségi
vizsgák közép- és emelt szinten.

A pedagógusokra az iskola
belsõ mérési rendszerének kialakítása és mûködtetése, a tanfelügyeleti ellenõrzések és a
minõsítések rónak majd jelentõs többletfeladatokat.

vánnak ideérkezésekor bõven
akadt tennivalója. A földvári
szolgálat 15 éve alatt megtörtént a református templom
külsõ és belsõ felújítása, megújult a parókia 150 éves épülete és az imaház is. Élõvé
vált a gyülekezet: a hitéleten
túl mindenki számára látogatható programokkal, kulturális
rendezvényekkel, hangversenyekkel színesítették városunk civil életét.
„Sok barátot és néhány ellenséget is szereztem Dunaföldvá-

ron az elmúlt másfél évtized
alatt. A barátok szeretetét, az
ellenségek ösztökélését köszönöm.“ - mondta Simon István,
aki nyugdíjas éveiben sem zárkózik el korábbi teendõitõl.
Folytatja Dunaújvárosban és
Szekszárdon a betegek lelki
gondozását, az emberekkel való törõdést, továbbra is részt
vesz Dunaföldvár közéletében,
de több idõt tölt a családjával, s
több idõt fordít a maga kedvteléseire: az olvasásra, az írásra,
a lelki elmélyülésre.

Búcsú
„Mi mindig búcsúzunk“, mert
valakitõl vagy valamitõl mindig
elválunk. Minden búcsúzásban
van néhány csipetnyi szomorúság, úgy tûnik, hogy a búcsúzás
és a búsulás egy tõrõl fakad.
Azonban a végsõ búcsúnál nincs
szomorúbb és fájdalmasabb. Õsz
van, melynek minden mozzanata
a búcsúzásra emlékeztet bennünket.“ A fákon a levelek lassan
lengenek“, aranysárga ruhába öltöznek s aztán mélyrepülésbe
kezdenek. Elõtte még búcsút
10.
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vesznek az ágaiktól és egymástól, aztán jöhet a szárnyaló zuhanás, a halálba hanyatlás. Mert ez
is elmúlás, csak náluk a gyász
színe nem fekete, hanem arany,
így gyászol az aranyló avar.“
„Makacs elmúlás tolja maga
elõtt a világot, mint bányász a
szenet“ (J.A.). Ez ellen nem tehetünk semmit, csupán annyit,
amennyit az õszi fák: díszbe öltöztetett szívvel veszünk búcsút
egymástól és a világtól.
Õsz van, de nem most érkezett, már régen belopózott hozzánk. Már jóval elõbb megje- Ü

Ü lent közöttünk, csak nem vettük észre, mert még „tízezer“ ágra sütött a nap. Beszökött kicsi
városunkba, miként Ady Párizsába: nesztelenül végigsuhant
az utcákon, tereken, a Duna-parton. Csupán néhány zizegõ, lehulló sárguló levél árulkodott arról, hogy Dunaföldvárra is „beszökött az õsz, s aztán kacagva
tovább szaladt“.
Mit üzenhet nekünk ez a változás, az õsszel való találkozás?
Mindenekelõtt azt, hogy mérhetetlenül gazdagok vagyunk mi
emberek. Azonban gazdagságunk nemcsak addig tart ameddig az ifjúságunk vagy a fiatalságunk, hanem azután is, mondhatni mindhalálig. (Manapság a
fiatalság bálványozását, az idõsek háttérbe szorítását éljük.)
Nos, az õszi táj aranysárga színei, lassan lengve lehulló levelei

az idõsödõ ember reménységei
lehetnek. Ám az igazi gazdagságot nem a szemet gyönyörködtetõ szépség, hanem a szorgos szüret jelentheti számunkra. Az ízletes, édes fürtök, melyek szemnek
és szájnak egyaránt kívánatosak,
borrá nemesülve a napfény és az
anyaföld jó ízét kínálják nekünk.
Az idõsödõ ember is szorgosan szüretelhet. Begyûjtheti emlékeit, tapasztalatait, tudását,
bölcsességét és mindezeket
megosztathatja másokkal, vagyis szétszórhatja kincseit, mert
az igazi gazdagság nem a gazdagság szeretete, hanem a szeretet gazdagsága. Aki a kincseihez
görcsösen ragaszkodik miként a
gazdag ifjú a Bibliában, az elõbb
utóbb elszigetelõdik, Istentõl,
embertõl messze vétõdik. „Add
el amid van, oszt szét a szegények között, akkor kincsed lesz a

mennyben és úgy kövess engem“ biztatja Jézus az ifjút s általa minket (Márk 10: 21). Ne ragaszkodj a gazdagságodhoz,
mert az úgysem a tied üzeni ezzel a Názáreti.
A nyár az õsznek, az õsz a
télnek adja, osztja szét a kincseit. Hiába is próbálnák megtartani azokat, a természeti törvények felülírnak minden fösvénységet, fukarságot. „Szórd
szét kincseid, a gazdagság
legyél te magad“ bátorít bennünket Weöres Sándor. Az idõsödõ, „õszbe csavarodó“ ember
létének értelme és öröme az lehet, ha a testi-lelki gazdagságát
megosztja másokkal, ha szétosztja magát, miként Jézus az
úrvacsorában.
Búcsúzunk, mert beszökött
hozzánk és immár itt is marad
velünk az õsz , hogy megmutas-

sa nekünk hogyan lehet szétszórni kincseinket. Õsz van, a búcsúzás ideje. Én is búcsúzom, harminchárom évi szolgálat után
„letészem a lantot“, mert megvan az ideje a beszédnek és megvan az ideje a hallgatásnak. Remélem, hogy ez a búcsú nem a
végsõ búcsú, mert amikor valami véget ér, akkor mindig elkezdõdik valami új. Ez életünkre és
halálunkra nézve is igaz, mert az
út végén Valaki vár ránk „nyitott
tenyérrel, térdig csobogó nyugalomban“, hogy örökre magához
öleljen.
eszéded, hol keserû volt,
hol meg édes,
r voltál és Szolga, szenvedni is képes
illagod Betlehembe vezetett engem
tam lettél végül, melyen
hozzád mentem.

1996-ban állt össze a mai
formáció Hooligans néven.
Az ismeretlenségbõl néhány
év alatt a reflektorfénybe kerültek, hiszen felismerték azt
az ûrt, ami a '90-es években
támadt a kemény rock hazai
területén. A régi nagy sztárok
ekkorra elfáradtak, zenekaraik
feloszlottak, a mûfajra viszont
továbbra is nagy volt az
igény. Sorra jelentek meg lemezeik,
koncertnaptárjuk
szinte már az év elején betelt.
Gyakori vendégei voltak a határon túli magyar lakta településeknek Szlovákiában, Romániában, de sikeresnek
mondható az írországi és angliai turnéjuk is.

Jól érezték magukat a közel
kétórás dunaföldvári fellépésükön. Idén még két nagy feladat
vár rájuk, október 19-én újra kiadják elsõ lemezüket, s ezen a
napon koncertet és dedikálással
egybekötött közönségtalálkozót
szerveznek. Karácsonykor pedig
a Kongresszusi Központban kuriózum Hooligans szimfonikus
koncertet rendeznek. De Szerencstõl, szülõvárosuktól sem
szakadtak el: minden évben így
idén is az õ fellépésükkel zárul a
csokifesztivál.
A Hooligans jövõre ünnepli 20
éves fennállását. Az évfordulóra
új lemezzel, országos turnéval,
az Arénában pedig a nagy koncerttel készülnek.
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Dinamikát, lendületet
sugárzott a Hooligans
A szüreti fesztivál sztárvendége hazánk egyik legnépszerûbb rock zenekara, a Hooligans volt. A borongós idõ ellenére a koncert kezdetére
megtelt a Kossuth utcán felállított nagy színpad elõtti
tér.

n SZABADOS SÁMUEL
Az elsõ perctõl kezdve nagy
energiával, lelkesedéssel vetette be magát a zenélésbe a
négy fiú, aminek köszönhetõen a közönség hangulata is kis
idõ múltán követte az egyre
lendületesebben játszó zenészekét.
A két gitár, dob és énekes
felállás a hõskor rock zenekarainak formációját idézte. Edi,
az együttes szóvivõje, dobosa
interjújában hangoztatta, hogy
a kemény rock mûfajt követik,
fiatal korukban ez a stílus ragadta meg õket a leginkább.
kedvenceik az AC/DC, a Led
Zeppelin voltak.

A csapat magva - három szerencsi születésû jó barát - a '90es évek elején kezdett zenélni.
Fordulatot az 1992-es év jelentett életükben, mikor is a kisvárosból Budapestre költöztek,
„szerencsét próbálni.“ Úgy érezték, a nagyváros több lehetõséget biztosít számukra a zenei
karrierhez. Nem is csalódtak.
Kezdetben sok nehézséggel
kellett szembenézniük, gyakran még a napi megélhetés is
gondot jelentett számukra. Hátterük,
kapcsolatrendszerük
nem volt, a bizonyítási vágy viszont erõsen élt bennük. Meg
akarták mutatni, hogy vidéki
gyökerekkel, a semmibõl kezdve is népszerû, sikeres zenészek lesznek.
Tehetségük gyorsan megcsillant. Kis idõ múlva a Dance,
majd a Ramszesz rock bandában jutottak szerephez, ezek az
együttesek a szûkebb szakmán
belül színvonalas csapatoknak
minõsültek.
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Családi örömzene a
Szüreti Fesztiválon
A fesztivál vasárnap délutánján a 100 Folk Celsius együttes lépett fel a nagy színpadon. Az idõ nem volt igazán
kegyes a szabadtéri programhoz, de így is több száz
nézõ gyûlt össze a koncert
kezdetére.

n SZABADOS SÁMUEL
Az együttes percek alatt remek hangulatot teremtett, amikor felcsendültek a gyermekfilmek népszerû slágerei, melyeket
gyerekek, szülõk, sõt nagyszülõk is együtténekeltek. Litvai
Imre, az együttes vezetõje nem
véletlenül nevezte háromgenerációs zenekarnak a 100 Folk
Celsiust. Az együttes 1976-ban
alakult, majdnem 40 éve. A
mostani nagyszülõk már tapsoltak a koncertjeiken, sokan közülük itt Dunaföldváron is az unokáikkal jelentek meg.
A zenészek elmondhatják
magukról, hogy az elmúlt négy
évtized alatt számos szakmai és

közönségsikert is átélhettek. A
‘70- 80-as években country zenekarként váltak ismertté.
Ezekben az években Magyarország, sõt Közép-Európa legsikeresebbjei közé tartoztak
ebben a mûfajban. Számos fellépésük volt Európában, az
USÁ-ban,
fesztiváldíjakat
nyertek kifinomult stílusuk és
nagyszerû hangszertudásuk révén. Számtalan koncertet adtak
a country õshazájában, Amerikában is, ahol a legnagyobb elismerés az volt számukra, hogy
amerikaiaknak vélték õket,
ezért egy-két magyar nyelvû
dalt is el kellett énekelniük,
hogy egyértelmûvé tegyék magyarságukat.
Idehaza a country rétegzenének bizonyul még napjainkban
is. Nagy népszerûséget korábban sem igen lehetett vele elérni,
így a zenekar lassan áttért a
gyermek- és filmzenék világába,
természetesen a country dallamvilágának elemeit felhasználva.

Keringõvel nyitottak a királyi párok
Október 2-án tartotta hagyományos gólyabálját a Magyar László Gimnázium,
melyen ünnepélyes és tréfás
keretek között fogadták maguk közé az kezdõ évfolyamok tanulóit a felsõbb éves diákok.

n SZABADOS SÁMUEL
A szervezõ 8. osztály tagjai
hetekkel a nagy esemény elõtt
elkezdték szervezni, összeállítani a nagy esemény programját. A forgatókönyv nagyrészt a
korábbi évek hagyományaira
épült: a gólyák köszöntésére
készült mûsorban volt tanárparódia, tánc, ének és kisfilm a
gimnázium mindennapi életérõl.

A gólyaesküt orrukon csõrrel, felállva tették le a fiatalok,
amely szerint betartják az idõsebbek által elõírt szabályokat,
útmutatásokat.
Hagyomány, hogy az újonnan érkezõ pedagógusok is esküt tesznek a diákok elõtt,
melyben megfogadják, hogy az
általuk megfogalmazott elvárások szerint végzik majd munkájukat. Nagy taps kísérte
Baranyi Csilla tanárnõt, mikor
felkérték az eskü letételére. A
tanárnõ maga is meglepõdött
ezen, hiszen csak pár hete érkezett az iskolába. Mint mondta,
hat éve tanít matematika, biológia szakosként. Több iskolában dolgozott ez idõ alatt. Tanított Pusztaszabolcson, Pak-

A siker óriási volt. Dalaikat milliók énekelték iskolában, óvodában, házibulikon, sõt lakodalmakban is. Mindennek köszönhetõen nyári táborok, gyermekfesztiválok állandó szereplõivé vált a 100 Folk Celsius.
Az elmúlt évtizedek rutinja,
minden értéke földvári fellépésükön is tükrözõdött: magabiztos hangszerkezelés, tiszta vokális hangzás és percrõl percre
emelkedõ hangulat.
A hazai könnyûzenei életben
az együttes tagjai a második
generációba tartozónak vallják
magukat. A '60-as évek Illés,
Omega, Metró hármasát még
õk is rajongóként csodálták,
ma pedig Szörényi, Presser,
Zorán egyenrangú partnerként
kezeli õket. Az induláskor még
csak gondolni sem mertek erre.
Ehhez nagyon sokat kellett dolgozniuk. Napjainkban kevés
zenekar mondhatja el magáról,
hogy megélt négy évtizedet.
Büszkék a múltjukra és sikereikre. A jövõ évi 40. évfordulót
természetesen megünneplik, de
nem készülnek rendkívüli produkcióra. Szerintük a múltjuk
magáért beszél.

n

son, õsszel pedig a Szekszárdi
Garay János Gimnáziumból érkezett városunkba. Pakson lakik, onnan jár be Dunaföldvárra.
Elmondása szerint hat év
alatt sok helyen megfordult,
aminek van elõnye is, hiszen
minden iskolában tapasztalt
hasznos dolgokat, melyek a
munkáját segíthetik. Jól érzi
magát itt az MLG- ben. A kollégák befogadóak, kedvesek, a
diákokkal is elégedett, hiszen
többségük tisztességesen tanul,
és középiskolás diákhoz méltó
módon viselkedik. Tetszik neki
a kis létszámú intézmény családias hangulata.
A gólyaeskük után következett az est csúcspontja: a gólya
királyi pár választásának eredményhirdetése. A diákok által
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Várady János

dunaföldvári belvárosi
plébános
1953-2015

Várady János 1993-tól hét
éven keresztül volt a belvárosi plébánia plébánosa. Hamar beilleszkedett Dunaföldvár közéletébe, rövid
idõn belül barátok, jó ismerõsök vették körül.
Kiállításokon, elõadásokon
mindig jelen volt, nyitott volt
mindenki felé. Megértette
magát híveivel, az idõs emberekkel - fiatalokkal egyaránt.
Támogatta a néhány évvel
korábban megalakult helyi
cserkész mozgalmat.
Földvárról Döbröközbe,
majd Nagymányokra került.
Hivatását súlyos betegsége
miatt nem tudta folytatni,
nyugállományba vonult.
2015. szeptember 28-án
helyezték örök nyugalomba
Várady János plébánost a
Fehérvári utcai temetõben.
Hívei, tisztelõi, paptársai
kísérték utolsó útjára.
Nyugodjon békében!
titkosan megválasztott párok
fejére az elmúlt év gyõztesei illesztették a koronát, s a protokoll szerint keringõjük nyitotta
meg a gólyabált. Az idei 7. osztály királyi párja Somogyvári
Lili és Lóki Bálint, a 9. b osztály párosa pedig Rabnecz
Gréta és Molnár István Dávid
lett.

n

Soros hirdetések
Az Ifjúság téren 58 nm-es,
tégla építésû, szigetelt 2.
emeleti lakás és a hozzá tartozó 18 nm-es garázs eladó.
Tel.: 30-974-27-96
* * *
Felsõ-Bölcske utcai parasztház eladó.
Telefon: 30-974-27-96

A Zene Világnapja
Yehudi Menuhin hegedûmûvész kezdeményezésére négy
évtizede minden október 1jén, a Zene Világnapján különös figyelmet szentelünk a
muzsikának.

n BALOGH EMESE
A dunaföldváriak idén a Zene
Világnapját szokatlan körülmények között ünnepelték. Telekiné Rábai Melinda, a zeneiskola
pedagógusa a Béke téri díszkúthoz szervezte a programot, s
épített a hallgatóság aktivitására
is, a közös éneklésre.

Szilágycseh
Szilágycseh, Adony testvérvárosa nyolcezres település
Zilah szomszédságában. A
kisvárost a Tövishát központjaként tartják számon.
A 80 százalékban magyarok
lakta település több mint egy
évtizede rendezi meg a Zsibai
Tábort, ahol a szilágyság hagyományait, táncait ismerhetik meg, tanulhatják meg a
világ különbözõ részeirõl érkezõ táborozók.

n BALOGH EMESE

A Levendula Alapfokú Mûvészeti Iskola Gólya és Cine-

Rendõrségi
hírek
KÖZLEKEDÉS: Ismét bebizonyosodott, hogy az évek óta tartó
közlekedésbiztonsági ellenõrzéseket folytatnia kell a rendõrségnek a közutak mentén. Több apróbb, anyagi kárral végzõdött baleset történt a területünkön, melyek könnyen súlyos személyi sérüléssel is végzõdhettek volna. A
balesetek oka az elsõbbség meg
nem adása, a követési távolság be
nem tartása volt. A szabálysértõkkel szemben folyik az eljárás.

A rendezvényen a zeneiskola
növendékei és tanárai a komolyzene területeirõl szólaltattak
meg rézfúvós hangszerekre, fuvolára illetve vonós hangszerekre komponált komolyzenei alkotásokat, az ének tanszakos diákok pedig gyermekdalokat, illetve népdalokat adtak elõ. Nagy
sikerük volt a legkisebb, alsó tagozatos kislányoknak, akikkel
együtt a megjelentek is dalra fakadtak, közösen énekelték a legismertebb gyermekdalokat.
A földvári kórusok közül az
Annamatia Nõi Kar népdalfel-

dolgozásokkal színesítette a
programot, míg a gimnazisták
a könnyedebb mûfajt hozták a
térre. Cseharovszky Máté Cseh
Tamás szerzeményével, a Magyar László Gimnázium örömzene szakkörének tagjai megzenésített versekkel, illetve a
Republic együttes egyik dalával érkezett, és ismét közös
produkciók születtek: a közönség együtt énekelt a középiskolásokkal.
A jó hangulatú rendezvényt
- szólistákat is megszólaltató
dalokkal, tánccal kiegészítve
- a Zsigec musicalcsoport
zárta.

ge csoportos növendékei nyár
végén az erdélyi Szilágycsehben vendégeskedtek néhány
napot, ahol részt vettek a Tövisháti Napok rendezvényein.
A táncfesztiválon autentikus
környezetben
ismerhették
meg a Szilágyság két jellemzõ
táncát: a tövishátit, mely külsõlábas, fenthangsúlyos és a
Kraszna-Berettyó mentit, ami
lenthangsúlyos, belsõlábas
tánc.
A szüreti fesztivál idejére viszontlátogatásra hívták vendéglátóikat a Levendula iskola
növendékei. Az alkalom arra is
lehetõséget biztosított, hogy a
szilágycsehi Berekenye Ifjúsá-

gi Tánccsoport tagjai a dunaföldvári közönség elõtt is színpadra lépjenek, így a felvonulás mellett önálló programmal
is bemutatkoztak az erdélyi
néptáncosok.
Iker Józsefné, a Levendula
Alapfokú Mûvészeti Iskola pedagógusa elmondása szerint
programban gazdag pár napot
töltöttek együtt Dunaföldváron
a két város táncosai. Közösen
járták be Fafkáné Simon Ildikó
vezetésével Dunaföldvárt, jót
fürdõztek az önkormányzat jóvoltából a gyógyfürdõben és
sokat táncoltak a spontán szervezõdött táncházak alkalmával.

A belvárosban, az iskolák,
óvodák környékén, Ilona utcában, Jókai utcában, Kossuth
Lajos utcában változatlanul
gondok vannak a parkolással.
A rendõrség kérése, hogy tartsák be a parkolás szabályait, és
ügyeljenek a sebességkorlátokra is!
Közúti ellenõrzés során,
amikor átvizsgálták a gépkocsit, három helyi lakos ruházatán kirívóan gyanús anyagot találtak a járõrök. A nyomozás
szakértõ bevonásával folyik.
KÜLTERÜLET: Több esetben
betakarítás elõtt meglopták a

gazdákat, szõlõt, diót, mandulát
loptak a tolvajok. Az elkövetõket elfogták.
Minden területnek gazdája
van, ne károsítsák meg a tulajdonosokat!
A fûtési szezon megkezdõdött, a falopókkal szemben is eljár a rendõrség.
BÛNÜGY: Az utóbbi hónapban több rendezvény zajlott városunkban. A többszöri felhívás ellenére garázdaság, testi
sértés miatt több esetben kellett
eljárnia a rendõröknek. A tetteseket elõállították, ügyükben a
bíróság fog intézkedni.
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A Mindenható Úristen
akaratában megnyugodva
fájdalommal tudatjuk, hogy
özv. Mihácsi Lajosné szül.
Haniffel Márta a Dunaföldvári Evangélikus Gyülekezet
hajdani papnéja 2015. október 3-án, életének 98. esztendejében csendben elhunyt.
2015. október 9-én, pénteken 12 órakor helyezték
örök nyugalomra Gyõrött, a
Nádorvárosi köztemetõ új
ravatalozójában.
Köszönetet
mondunk
mindazoknak, akik utolsó
útjára elkísérték és gyászunkban osztoztak.
Szeretõ családja

OKTÓBER 24. SZOMBAT
Jegyárak:
Felnõtt: 1.200 Ft,
Gyerek, diák, nyugdíjas: 1.000 Ft
Csoportos (25 fõ felett): 800 Ft
Jegyárak 3D:
Felnõtt: 1.400 Ft
Gyerek, diák, nyugdíjas: 1.300 Ft
Csoportos (25 fõ felett): 1.000 Ft

10 óra
HOTEL TRANSYLVANIA 2.
(6) - 3D
színes, magyarul beszélõ, amerikai családi animációs film

12:30
KÖTÉLTÁNC (12) - 3D
színes, magyarul beszélõ, amerikai filmdráma

15:00
MENTÕEXPEDICIÓ (12) - 3D
színes, magyarul beszélõ, amerikai sci-fi

17:30
AZ ÚTVESZTÕ: TÛZPRÓBA
színes, magyarul beszélõ, amerikai sci-fi akciófilm

20:00
VESZETTEK (16)
színes, magyar játékfilm

A háziorvosok
péntek délutáni 12
órától 17 óráig
történõ rendelési
ideje
2015.10.16. Dr. Hallai Róbert
2015.10.30. Dr. Englert Roland
2015.10.06. Dr. Palkó Ágnes
2015.10.13. Dr. Móricz Zoltán

Ismét az NBII-ben
kézilabda
csapatunk
Tragikusan hirtelen 2015.
szeptember 16-án 80 éves
korában elhunyt Miskolczi
Pál. Utolsó útjára 2015. október 8-án kísérték a Fölvégi temetõbe
Béke poraira!

Életének 63. évében elhunyt Sztupa Katalin.
Temetése 2015. október
17-én, szombaton 14.30
órakor lesz a dunaújvárosi
katolikus temetõben.

Elõször szerveztek 72 órás
horgászversenyt
Szeptember elsõ hétvégéjén
sporttörténelmet írt a földvári horgászegyesület: Elõször
szervezett háromnapos bojlis
vadvízi pontyfogó versenyt.

n SZABADOS SÁMUEL
A bojlis horgászat a hetvenes
évek végén indult Angliából, s
az utóbbi évtizedben egyre
népszerûbb hazánkban is. Célja
a nagy halfogás, emiatt a horgászoknak több napos kinti létre kell felkészülniük, sátorral,
fekvõhellyel, fõzõeszközökkel,
speciális felszerelésekkel.
Hat csapat indult az elsõ
földvári bojlis versenyen. Az
egyesület a három nap során
egyszeri étkezést biztosított a
csapatoknak, a többirõl maguknak kellett gondoskodniuk. A
kiírás szerint csak a 3 kilónál
nagyobb halakat értékelte a
versenybíróság.
A résztvevõk alaposan felkészültek, s ennek meg is volt az
eredménye. Volt fogás bõven,
a három nap során több mint
150 kiló hal került a partra. A
legnagyobb, egy 14,7 kilós
ponty volt, de szép számban
akadtak a horogra 4-8 kilósak
s természetesen három kiló
alattiak is.
Az elsõ helyen a K+1-es formáció végzett Szlobodnyik
Zoltán vezetésével. 41 kiló ha-

lat fogtak. Második lett Miczki
Márton és társa 21 kilóval, õk
Nagydorogról érkeztek. Harmadik helyen a Schulteisz Attila, Schulteisz Géza és Luscsik
Lajos alkotta földvári trió végzett.
Kiss Lajos egyesületi elnök
szerint sikeres volt a kezdeményezés, mint mondta, már most
többen jelezték, hogy jövõre
szeretnének részt venni a megmérettetésen. Az elsõ 72 órás
verseny tapasztalatait felhasználva még nagyobb részvételi
arányra, nagyobb fogásra, magasabb színvonalra számítanak
a szervezõk a jövõ évben.
Szeptember 6-án rendezték
meg a hagyományos békés hal
fogó versenyt is, amelyet már
öt éve Nagy Sándor Emlékversenyként hirdetnek meg.
Kellemes idõben 22 fõ állt
rajthoz reggel. 11 óráig 40 kiló

halat fogtak a résztvevõk. A
Dunaegyházáról érkezett versenyzõk bizonyultak a legsikeresebbeknek a nap során,
mindhárom dobogós helyezést
õk szerezték meg. Elsõ lett Alföldi István 5,6 kilóval, második Nagyfalusi Zsolt 5,2-es fogással, harmadik Pala Attila
4,4 kilóval.
A szokásosnál kissé korábban, október 4-én zajlott a versenyszezont záró rablóhal fogó
versenyt. Nagyon kellemes,
szinte késõ nyári idõ fogadta a
résztvevõket. Néhányan szóvá
is tették, hogy a víz még nem
hûlt le kellõképpen, ami azért
fontos, mert a ragadozó halak a
hidegebb vízben aktívabbak.
Nagy volt a részvételi arány,
32 versenyzõ állt rajthoz, ami
néhány fõvel több a múlt évinél. A versenyt Karádi Péter
nyerte 5280 grammos fogással,
egyben õ fogta a legnagyobb
halat, egy 4,5 kilós pontyot is.
Második helyen Pala Attila
végzett, harmadik Hujber János lett.
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Néhány év kihagyás után
ismét a Nemzeti Bajnokság
másodosztályában szerepel
férfi kézilabda csapatunk,
ezúttal a Holler UFC keretei közt.

n SZABADOS SÁMUEL
A múlt szezont és a regionális bajnokságot veretlenül
nyerõ gárda kerete az õszi
szezonban változott: az NB
II-bõl kiesett Simontornya
csapatából érkezett két játékos, akiknek rutinja, tapasztalata sokat segíthet majd a
magasabb osztályban. Megváltozott a hazai mérkõzések
helyszíne is: Dunavecse helyett a simontornyai sportcsarnok ad otthont a földvári
fiúknak.
Jól kezdte a bajnokságot
gárdánk. Az elsõ mérkõzésen a bajaiakat gyõztük le
35:30-ra, majd Szigetvárról
is látványos gyõzelemmel
tértek haza a fiúk. A harmadik mérkõzésen botlottunk
elõször. A NEKA kemény,
erõteljes stílusával szemben
szoros mérkõzésen alulmaradtunk.
A kezdés tehát reményt
keltõ, cél, hogy az idei bajnokságban megszokjuk az
erõsebb mezõnyt és stabilizáljuk helyünket.
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Dobogós helyen a DFC
Hosszú idõnek kellett eltelnie
ahhoz, hogy lapunk örömhírként számolhasson be a tényrõl: városunk megyei elsõ
osztályú labdarúgó csapata
októberben a 2. helyen áll a
tabellán, csupán két ponttal
elmaradva a listavezetõtõl.
Az új edzõ, Farsang János által irányított gárda a szezonban egyetlen vereséget szenvedett, és hét mérkõzés óta
veretlen.

n SZABADOS SÁMUEL
A negyedik fordulóban
Dunaszentgyörgyöt fogadtuk. A
papírforma mellettünk szólt. Az
elsõ félidõben Horváth és Farsang góljaival vezettünk, de a lefújás elõtt vendégeink szépítettek. A második játékrészben so-

káig kiegyensúlyozott volt a játék. A Dunaszentgyörgy az
egyenlítésre törekedett, sokat támadott, de Berényi 75. percben
rúgott gólja eldöntötte a találkozót, 3:1-es hazai siker született.
Ifistáink 2:2-es döntetlennel zártak.
Õcsényi vendégszereplésünk
biztos sikert hozott. Az utolsó
helyen pont nélkül álló hazaiakon szinte átgázoltak a földvári
fiúk, 5:0-ra gyõztünk. A mérkõzés hõse mesterhármassal
Farsang Patrik volt. A találkozón Széles Gergõ szerzett még
gólt, illetve a háziak egy öngólt
lõttek a meccs vége felé. Fiataljaink meglepõ 11:3-as gyõzelmet arattak.
A Tolna elleni hazai találkozón folytatódott a jó soro-

Dunaföldvári fiatalember a 23.
cserkész világtalálkozón Japánban
A négy évenként szervezett
cserkész világtalálkozón az
idén több mint 150 ország
csaknem 35.000 cserkésze
vett részt. Magyarországot
egy kétszáz fõs csapat képviselte, köztük a dunaföldvári
Kovács Krisztián, aki a 105.
számú IV. Béla cserkészcsapat tagja.

n LUKÁCSI PÁLNÉ
A jelenleg az Óbudai Egyetem székesfehérvári karán tanuló harmadéves földmérõföldrendezõ hallgató felejthetetlen élményekkel, tapasztalatokkal és sok baráttal gazdagodott a Japánban töltött huszonöt nap alatt.
Krisztián ötszáz társával
együtt pályázott, s közülük kettõszáz utazhatott. Mint mondja,
angol nyelvtudása, cserkészismeretei és kommunikációs
készsége alapján válogatták be a
kiutazók közé. Persze az indu-

láshoz támogatókra is szüksége
volt. Dunaföldvár önkormányzatán kívül helyi vállalkozók,
kecskeméti, solti cégek, ismerõsök, barátok, cserkésztársak családja, sõt egyeteme és a vidékfejlesztésért felelõs minisztérium is hozzájárult a több mint
félmilliós költséghez.
A világtalálkozó résztvevõi
tizennégy és tizenhét év közötti cserkészek voltak, valamint a
velük együtt táborozó felnõtt
segítõk és vezetõk. Amíg a tizennyolc év alattiak a dzsembori élményeit élvezték, addig
az idõsebbek, köztük a huszonnégy éves földvári fiatalember
az International Service Team
tagjaként a tábor elõkészítésében, a logisztikai feladatok
végzésében, valamint a programszervezésben és az ellátásban vettek részt, sõt a takarításban is. Három nappal korábban
érkeztek a világtalálkozó helyszínére.

zat. A 28. percben ugyan a
vendégek szerezték meg a vezetést, de nem sokkal ezután
Horváth egyenlített. A folytatásban fölényünk kidomborodott, Széles talált a hálóba. Az
utolsó percek izgalmasak voltak, de Papp 91. percben szerzett gólja biztos 3:1-es hazai
gyõzelmet jelentett. Az utánpótlás csapat 1:1-es döntetlent
ért el.
A listavezetõ Bátaszék otthonába is pontokért indultunk.
Egyet sikerült is szereznünk.
0:0-ás félidõ után a második
félidõ elején Széles a számunkra szerzett vezetést. Küzdelem
zajlott a pályán, a házigazdák
az egyenlítésért harcoltak. A
78. percben ez sikerült is. Több
gól már nem esett, a pontosztozkodáshoz szükséges eredményt mindkét csapat igazságosnak tartotta.

A 8. forduló hozta az õsz eddig talán legnehezebb meccsét.
A Kölesd erõs ellenfélnek bizonyult, mivel kemény, de
technikás játékstílust képviselnek. Gól nélkül telt az elsõ játékrész. A második félidõ 70.
percében született a gyõztes
gólunk, ami a tabella második
helyére röpítette csapatunkat.
Az ifjúsági mérkõzésen 4:0-ás
földvári siker született.

Dél-Japánban, a Yamaguchi
prefektúra terülén fekvõ
Kirara-hama egy a tengerrel
három oldalról határolt mesterséges félsziget. Ezen mûködött
a Cserkészpark. A magyarok a
Hõsök hegyén egy õsmagyar
jurtát állítottak fel, de megmutatták azt is, milyen egy mûködõ kovácsmûhely. A kiállítósátorban pedig megízleltették a
hungarikumok egy részét, többek között a lekvárt és a paprikát. Az érdeklõdõk kipróbálhatták az õsmagyar reflexíjat
vagy a karikás ostort. A Rubikkocka alakú magyar csárdában
pedig - ahol a tizennégy fõs
személyzettel Krisztián két
mûszakban pultosként dolgozott - magyar ételeket rendelhetett a szép számú vendégsereg: gulyást, pörköltet, lángost,
somlói galuskát, palacsintát.
Krisztián számára az igazán
élvezetes feladat a kétnaponta
esténként tartott táncház volt.
A fiatalember ugyanis nyolc
éve a dunaföldvári Ördögszekér Táncegyesület néptáncosa. A cserkészet és a néptánc

egyszerre lett szabadidejének
s azóta életének meghatározó
eleme. Indulása elõtt külön
felkészült erre a feladatra.
Appelshoffer Jánosnak, az
Ördögszekér alapító vezetõjének, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes és a Honvéd Mûhely
koreográfus-táncosának tanácsait felhasználva szatmári,
széki táncokat és moldvai körtáncot tanított; olyan egyszerû
lépéseket, amelyekkel a világ
bármely tájáról érkezett fiatalokkal meg tudta éreztetni a
magyar néptánc ritmusát, hangulatát, lendületét, a magyar
virtust. Természetesen itthonról vitt népviseletben táncolt,
hogy azt is megismerjék a világ cserkészei. Másfél-kétórás
programjai népszerûek voltak.
A világ cserkészei élvezték,
lelkesen járták a csárdást és a
többit.
Szabadnapján Krisztián a
felajánlott programok közül a
barlangászást választotta. Japán legnagyobb barlangjába
nem minden nap juthat el egy
végzett földmérnök sem.
Ü
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Mozimûsor

OKTÓBER 16. PÉNTEK 18.00

IRÁNY A BÁRKA (6)
Színes szinkronizált angol-német animációs
film. Jegyár: 500 Ft

OKTÓBER 30. PÉNTEK, 19.00

ÉJJELEK ÉS
NAPPALOK (12)
Színes szinkronizált amerikai filmvígjáték.
Jegyár: 500 Ft

Fotó: Kõszegi Dániel

Ü A magyar csoportnak közös utóprogramot is szervezett
a Magyar Cserkészszövetség.
Ennek keretében jártak Miyajima- szigetén, amely a szent állatként tisztelt szarvasokról híres. Elutaztak Kiotóba, ahol az
Aranypavilont s a Japán legcsodálatosabb, legkáprázatosabb helyének tartott bambuszerdõt nézték meg. Majd a japánok jellegzetes termálfürdõjében, egy onszenben a japán
fürdõzés szertartásait, szokásait tapasztalták meg, s egyben
pihentek is egyet.
A magyar csoport egy része
ezek után hazaindult, a többiek érdeklõdésüknek megfelelõen választhattak újabb programok közül: bekukkantanak
a tizenkét milliós Tokió
megapolisz életébe, vagy
megteszik a Kumano-kodo
egy szakaszát, és spirituális
élményeket gyûjtenek az õsrégi buddhista zarándokúton.
De lehetõségük volt Szibérián
keresztül a Transszibériai
Expresszel elutazni Moszkvá-

ig, avagy meghódítani a Fudzsit, Japán szent hegyét.
Krisztián természetesen ez
utóbbit választotta. Nemcsak
azért, mert az Japán legmagasabb hegye, s az ország egyik
jelképe - Nem kis kihívás megmászni a 3776 méter magas
Fudzsit- mondja. Több mint tizennégy kilométeres „séta“ a
hegyre. Két napon át mentünk
felfelé. Az elsõ éjszakát 2300
méter magasságban töltöttük.
De felérni, látni a naplementét,
napfelkeltét - elmondhatatlan,
egyedülálló élmény! Át kell élni. Mindenkinek meg kell
másznia a Fudzsit egyszer életében, de csak a bolond mássza
meg kétszer- idézi mosolyogva
a japán mondást.
Sok barátot, ismerõst szerzett
a magyarok és más nemzet tagjai
között is. Sok impulzus érte, sok
nép kultúráját ismerhette meg.
Az 1920-ban, az elsõ világháborút követõen indult világtalálkozók szervezésének fõ célja
ugyanis, hogy a fiatalok megismerjék egymás kultúráját, barát-

ságokat kössenek, egységet és
békét teremtsenek. A cserkészek
a béke követei- mondta a Scott
A. Tear, a Cserkészmozgalom
Világszervezetének fõtitkára. Ha
ennyi náció fiataljai tudnak
együttmûködni a táborban, talán
a nagyvilágba, a hétköznapokba
is kiviszik ezt a készségüket.
S ha azt gondolnánk, hogy
ekkora út és ennyi élmény után
Kovács Krisztián pihenéssel
töltötte a nyár hátralévõ részét,
tévedünk. Lovas cserkésztáborba indult, ugyanis két éve

társaival a cserkészszövetség
lovas szakágának újraindításán
tevékenykedik.
Cserkészet, tánc, népmûvészet, lovaglás - jellemet alakító
közösségi élmények. Életem
legnagyobb fordulata volt,
hogy beléptem a cserkészcsapatba, s elkezdtem táncolni mondja, s hálás barátjának,
Jákli Viktornak, aki rábeszélte.
Az élmények sora ezzel a japán
úttal még inkább gazdagodott.
(A Dunaújvárosi Hírlap cikke
nyomán [2015. szeptember 12.])
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