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Dunaföldváron a régió legnagyobb
máltai ünnepi rendezvénye
Október 10-én Dunaföldvár
adott otthont a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat legnagyobb
dél-dunántúli régiós rendezvényének, az egészségnapnak.

n BALOGH EMESE

A nagyszabású programon a
dunaföldvári máltások a régió Baranya, Somogy és Tolna megye - 18 településének delegáltjait látták vendégül. A régió
éves szinten is legnagyobb eseményére több mint kétszázan
érkeztek városunkba.
Az egészségnap tematikus
elõadásai mellett a rendezvény
ünnepi pillanatokkal is bõven
szolgált - tudtuk meg Jónás
Gergely regionális ügyvezetõtõl. Ilyen esemény volt a Petkó
Tamás plébános celebrálta
szentmise, melyen 62 újonnan
belépõ önkéntes tett ünnepélyes fogadalmat. Számuk országos szinten is elismerésre
méltó, s külön öröm, hogy a régió mind a 18 csoportja tudott
új tagot felvenni - mondta az
ügyvezetõ.
A mûvelõdési házban tartott
megnyitón hagyományteremtõ
díjátadással folytatódtak a megható pillanatok, ugyanis elõször
adták át a Szentgyörgyváry
Károly díjat.

Szentgyörgyváry
Károly
1995-tõl egészen 2013-ban bekövetkezett haláláig vezette a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Dunántúli Régióját. A
jelenlegi vezetõség a díj alapításával akart emléket állítani az
egykori munkatársnak, vezetõnek, önkéntesnek. Az alapítók
szándéka szerint a kitüntetéssel
évente azoknak a „közkatonáknak“ a munkáját ismerik el, akik
egy-egy esztendõben kimagasló
tevékenységet végeznek a szolgálatban. Az elsõ jutalmazottak
között - barcsi, mohácsi, siófoki
és pécsi társa mellett - ott volt
Jákli Viktor, a helyi csoport vezetõje, akit baráti szálak is fûztek az egykori régióvezetõhöz.
A programok egészséges életmódhoz kapcsolódó elõadásait
ismert szaktekintélyek tartották: Dr. Eõry Ajándok orvos és
természetgyógyász az egészséges életmódról, a meridián torna egészségnevelõ szerepérõl

beszélt; Dr. Papp Lajos szívsebész professzor a Testi és lelki
egészség a karitatív munkában,
Szondi Miklós a Magyarságtudat és lelki egészség címû elõadásával lépett a hallgatóság elé.
A nap értékelésekor Jónás
Gergely elismerõen szólt a rendezvényrõl és a helyi csoport
munkájáról. Dunaföldvár két
szempontból is oszlopos tagja a
régió Szeretetszolgálatának mondta -, egyrészt a régió azon
négy településeinek egyike, ahol

hatékony intézményi tevékenység folyik a Támogató Szolgálat
jóvoltából, másrészt a nagy létszámú, igen aktív önkéntes csoport sok adományt megmozgat,
munkáját az önkormányzattal
összehangolva végzi, ezáltal a helyi Szeretetszolgálat jól kiegészíti
a város más szociális ellátásait.

n

Elkészült a József téri
óvoda hõszigetelése
Városunk óvodáinak hõszigetelése évek óta tartó folyamat.
Ez évben a József téri, úgynevezett „faházas“ óvoda került
sorra. Tavasszal a Trilak
vegyipari cég által hirdetett
pályázatra jelentkezett az óvoda és a fenntartó városi önkormányzat, a több mint 100 pályázó közül 10 intézményét
fogadták el, köztünk városunkét.

n SZABADOS SÁMUEL

Október 20-án ünnepség keretei között történt meg a hivatalos átadás, melyen jelen volt a
pályázatot meghirdetõ cég képviselõje, a helyi kivitelezõk, a
városvezetés és természetesen a

házigazdák: az óvónõk, gyerekek és szüleik.
A kellemes õszi idõben az udvaron adtak rövid mûsort a gyerekek, majd a köszöntõk után állófogadás várta a vendégeket.
Horváthné Támer Ilona óvodavezetõ elmondta, hogy a hõszigetelési munkálatokhoz a cég biztosította az anyagot és a technológiát. A jövõre vonatkozóan fontosnak tartja, hogy sikerült az
utolsó városi óvodán is elvégezni
a szigetelést, ezáltal sok pénzt takaríthat meg az önkormányzat,
ráadásul esztétikus külsõt kapott
az épület, s ezzel párhuzamosan a
fûtésrendszert is felújították.
Miavecz István, a Trilak cég
ügyvezetõje örömét fejezte ki,

hogy a munkálatok még a hideg
beállta elõtt, idõre és problémamentesen elkészültek. Mint
mondta, cége döntött úgy,
hogy a költséges reklámokra
fordított pénzt inkább pályázatokba fekteti, ami hasznos, és
önmagában is reklámhordozó.
A munkálatok során a legmodernebb anyagokat és technikai

eljárásokat alkalmazták: 10–14
cm vastagságú burkolat került a
falakra, és nagy gondot fordítottak a külsõ megjelenítésre is.
Tapasztalatai szerint amennyiben maga az épület, a nyílászárók és a fûtésrendszer is optimális, akár 35–40 százalékos lehet a jövõben az energiamegtakarítás.

tartó kötetlen beszélgetések során sok értékes gondolat, ötlet,
meglátás vetõdött fel, melye-

ket a polgármester szerint érdemes figyelembe venni, átgondolni.
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Nyugdíjasait köszöntötte a
polgármesteri hivatal
Az Idõsek Világnapja alkalmából október 15-én a városháza nagytermében a korábbi
évekhez hasonlóan a polgármesteri hivatal nyugdíjasai
részére tartottak kis ünnepséget. Volt hivatali dolgozók, a
mûvelõdési ház, a könyvtár,
az óvodák nyugdíjasai érkeztek vendégségbe ez alkalommal mintegy ötvenen.

n SZABADOS SÁMUEL

Az általános iskola diákjai
verses, zenés mûsorával kezdõdött a program, majd Horváth Zsolt polgármester rövid
beszédében köszöntötte a
megjelenteket. Hangoztatta,
hogy ünnepnek tekinti ezt az
alkalmat, hiszen olyan idõs
emberekkel találkozhat és beszélgethet, akik évtizedeken át
sokat tettek becsületes munkájukkal városunkért. A köszönet ezért minden évben ismételten kijár nekik. Ünnep volt
ez a megjelentek számára is,
hiszen sokan vártak erre az al-

kalomra, mikor is újra találkozhattak a volt kollégák,
munkatársak, nosztalgiával
eleveníthették fel az elmúlt
idõk érdekes, izgalmas, problémáktól sem mentes eseményeit. Jelentõs értékeket, fõleg
szakmai rutint, tudást halmoztak fel idõk során a megjelentek. Ezek egy része napjainkban is hasznosítható. Ugyanakkor a rendkívül gyorsan fejlõdõ digitális technikai háttér,
a rendszeresen változó önkormányzati jogalkotás a csak néhány éve nyugdíjba vonulóknak is újdonság.
Ami példaértékû napjaink
aktív dolgozói számára, az a
becsületes munkavégzés, a kollegialitás, a precíz munkaszervezés és az emberiesség, ami
technikától, új szabályoktól
függetlenül értéket jelent napjainkban is.
A rendezvényen a város jelenlegi vezetõi tájékozódhattak
a nyugdíjasok napi problémáiról, s a késõ délutáni órákig

Tervezés

Családi házak (szoc.pol.is!), üzletek, irodák, ipari épületek, melléképületek.

Értékbecslés

Hitelkérelemhez, ingatlan adás–vételhez.

Ingatlanforgalmazás

Építész tanácsadással, teljes körû
ügyintézéssel, ügyvéd közremûködésével, ingyenes nyilvántartással.

Elekné Csollány Éva,

mobil: (30) 959–29–33 vagy (30) 937–53–24
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Szünidõs programokat szervezett
a családsegítõ szolgálat

Takács Zoltán

Október 21-én rövid,
súlyos betegségben elhunyt Takács Zoltán önkormányzati képviselõ, az
idegenforgalmi és városfejlesztési bizottság elnöke, a Fidesz helyi szervezetének vezetõje.
64 évet élt.
Takács Zoltán 12 évig
volt az oktatási-, kulturális- és sportbizottság külsõ tagja, majd 2006 óta
önkormányzati képviselõként tevékenykedett
Dunaföldvárért. Két cikluson keresztül - 2006-tól
2014-ig - a Tolna Megyei
Önkormányzat Közgyûlésében, 2014-tõl pedig a közgyûlés jogi és ügyrendi bizottságának külsõs tagjaként képviselte városunk érdekeit. Hét alkalommal választották meg a helyi Fidesz szervezet elnökének.
Minden pozíciójában a városáért, Dunaföldvárért dolgozott.
Szívügyének tekintette a munkahelyteremtést, a gyógyfürdõ
bõvítését, a borturizmus fellendítését, az általános iskola épületproblémájának megoldását és az egészségügyi ellátás javítását. Önkormányzati képviselõként, pártpolitikusként egyaránt
azon munkálkodott, hogy élõ, fejlõdõ, fiatalok számára vonzó
településsé váljon Dunaföldvár.
A Takács Zoltánt - Dunaföldvár Város saját halottját - október 29-én kísérték utolsó útjára a Fehérvári utcai temetõben.

A nyári szünidõ során a családsegítõ szolgálat napközis
jellegû nyári tábort szervezett
hátrányos helyzetû gyerekek
számára. A sikeres próbálkozás hatására, a gyerekek és a
szülõk kérésére az õszi szünetben is programsorozatot állítottak össze, fõleg azok számára, akiknek kevés lehetõségük
adódik a szórakozásra, az élményekben gazdag, tartalmas
órákra.

n SZABADOS SÁMUEL

A nyári tábort elsõsorban jutalomnak szánták, jó tanuló és
magaviseletû gyerekeknek, az
õszi táborba viszont problémás
fiatalokat is meghívtak, azzal a
céllal, hogy illeszkedjenek be a
közösségekbe, vegyék át azok
pozitív értékeit. A döntés helyesnek bizonyult, fegyelem és
nagyszerû hangulat jellemezte a
tábor légkörét.
Jung Katalin szolgálatvezetõ
kiemelte, hogy a cserkészek
igen jelentõs szerepet vállaltak
a három nap során. Az elsõ nap
segítségükkel a sportpályán
métáztak, játszottak, sportoltak
a fiatalok. Vendégként velük
töltötték a délutánt a bölcskei
hasonló jellegû tábor lakói is.
Második napon tököt faragtak,
melyhez Széles János gazdálkodó biztosította az alapanya-

got. A lámpástól kezdve a játékokig, különféle faragványok
készültek a legkülönbözõbb ötletek alapján. Az utolsó napon
ismét a cserkészcsapat tagjai
szervezték a programokat:
számháborút, játékos vetélkedõket. Zárásként a Duna utcai
központban a kertbarát egyesület palacsinta partiján vettek
részt a táborozók. Étkezést ezúttal nem biztosítottak a szolgálat munkatársai, így a tábor
kiadásai minimálisak voltak. A
délutáni rendezvényeken átlagban húsz gyerek jelent meg,
akiknek egybehangzó kívánságuk volt, hogy a téli szünetben
legyen folytatás. A szervezõk
ígéretet tettek arra, hogy lehetõségeikhez mérten télen is
programot biztosítanak az érdeklõdõknek.

a szerk.

Takács Zoltán
1951-2015
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„A legvégén nem az fog számítani, hogy mennyi év volt életedben, hanem az, hogy mennyi élet volt éveidben.“
Zolinak kevés év adatott, de az évei tele voltak élettel- mozgással, munkával, szervezéssel. Sokat dolgozott a Fideszért a
helyi szervezet elnökeként, és a városért. Néhány hete még találkoztunk, beszélgettünk. Az utolsó hívása a kórházból történt,
amikor emlékeztetett az október 6-ai koszorúzásra. Az õ élete
összefonódott a helyi Fidesz életével. Munkájában szenvedély
volt és tûz. Amit tett, mindig meggyõzõdéssel, tiszta szívvel tette. Döntéseivel a közösséget szolgálta.
Alakja, arca, mosolya, humora, gondolatai velünk maradnak.
„Viszontlátásra: mondom mégis.
Viszontlátásra a Földnek porában,
Viszontlátásra az égi sugárban,
Viszontlátásra a Hold udvarán,
Vagy a Tejút valamely csillagán,
Vidám viszontlátásra- mégis, mégis.“

A Fidesz Dunaföldvári Szervezete nevében Jákli Mihály
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Cukrászkonferencia
Dunaföldváron
Tóth István cukrászmester
meghívására október 5-én városunkban tartotta szakmai
konferenciáját a Magyar Cukrász Iparosok Ipartestülete.

n BALOGH EMESE

Vojtek Éva, az ipartestület
mobilitási projektjének felelõse
erre a napra szervezte meg az
Erasmus Plusz program záró
rendezvényét, melyen beszámoltak tapasztalataikról azok a
cukrászok, akik a program keretei között hosszabb idõt tölthettek Farnciaországban, illetve
Olaszországban.
Ahogy arról Vojtek Éva tájékoztatást adott, a Kaleidoszkóp
Európa-díjas pályázat kereté-

ben két év alatt 35 hazai cukrász ismerkedhetett a francia,
illetve az olasz cukrászattal, sajátította el az azokra jellemzõ
technológiákat illetve receptúrákat.
A beszámolók meghallgatása
után a kézmûves cukrászat jelenérõl tanácskoztak az egybegyûltek. Pataki Ádám, az érdi
Pataki Cukrászda tulajdonosa
szerint a magyar cukrászat elismert Európában; hungarikumaink - a Dobos-torta, Rigó
Jancsi, pozsonyi kifli, Rákóczi
túrós - népszerûek. A magyar
cukrászok változatos, minõségi
alapanyagokkal dolgoznak, s a
tradíciók tiszteletben tartásával
folyamatosan újítanak, így meg-

felelnek a folyamatos kihívásoknak, a fogyasztók elvárásainak.
A szakma azonban küzd az
utánpótlás nevelés problémájával, ugyanis a tanulóképzés gyerekcipõben jár, a végzett cukrászok nem a mai kor elvárásainak
megfelelõ tudással kerülnek ki
az iskolából.

Üzlethelyiségek
bérbeadása licit útján
Dunaföldvár Város Önkormányzata licitálás útján
történõ
bérbevételre
meghirdeti az alábbi üzlethelyiségeket:

n DUNAFÖLDVÁR VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

– Dunaföldvár, Béke tér 1.
szám alatti 99,4 m2 üzlethelyiség licitútján történõ bérbeadása (volt gyógyszertár)

A pályázat célja: a magyar
nemzeti értékekrõl és a hun-

n

Részletes pályázati kiírás 2015.
– Dunaföldvár, Rákóczi u. 2.
szám alatti 40 m2 üzlethelyiség november 5. és 2015. december
licit útján történõ bérbeadása 4. között vásárolható meg 11.000
(volt illatszer bolt)
Ft-ért (pályázat benyújtásától
– Dunaföldvár, Gábor Pál u. való visszalépés esetén sem vis2. szám alatti 12,6 m2 üzlethely- szafizethetõ) a Dunaföldvári Poliség licit útján történõ bérbead- gármesteri Hivatal Pénztárában
ása (volt gyógyászati bolt)
(Pénztári órák: hétfõ: 09-12 óráig
Kikiáltási ár: 13.220 Ft/m /év szerda: 09-12; 13-15:30 óráig és

– Dunaföldvár, (Autóbuszpályaudvar) 4141/1 hrsz. alatti 4
db üzlethelyiség (I. 71,4m2, II.
55,8m2, III. 16,53m2, IV. 82,7m2)
licit útján történõ bérbeadása
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Az I. sorszámú üzlethelyiség amennyiben nincs pályázó az
egész helyiségre - megosztva is
kibérelhetõ, a szétbontást a
pályázati idõ alatt az önkormányzattal egyeztetni szükséges!

Pályázat nemzeti értékeink gyûjtésének,
népszerûsítésének támogatására
Megjelent a HUNG-2015 nyílt
pályázati felhívás, amelyet a
Földmûvelésügyi Minisztérium
és a Hungarikum Bizottság a
nemzeti értékek és hungarikumok gyûjtésének, népszerûsítésének, megismertetésének, megõrzésének és gondozásának támogatására hirdet.

Horváth Ferenc, az ipartestület szakmai elnöke ugyanakkor
fiatal cukrászok nemzetközi sikerérõl számolt be, ami azt is bizonyítja, hogy aki igazán elkötelezett és hivatásának tekinti a cukrászatot, annak van keresnivalója
nemcsak a hazai, de a nemzetközi megmérettetéseken is.

garikumokról szóló 2012. évi
XXX. törvény szerinti települési,
tájegységi, megyei, külhoni nemzeti értékek gyûjtése, rendszerezése és megismertetése, a külhoni
értékgyûjtõ mozgalom megszervezése és népszerûsítése, külhoni
települési, tájegységi értéktárak
létrehozása magyarországi és külhoni önkormányzatok, civil szervezetek együttmûködése által, valamint hagyományos népi mes-

4.

péntek: 09-13 óráig)

+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)

gármesteri Hivatala Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2. Városfejlesztési és Mûszaki Iroda tárgyaló terme.

terségek továbbörökítését célzó
programok megvalósítása.
Támogatási célterületek
I. Közös projektek megvalósítása határon túli magyarok lakta településekkel, megyékkel együttmûködésben (két azonos szakmai
színvonalú pályázat esetében az
értékelés során elõnyt élvez az a
pályázat, amely már meglévõ testvér-települési megállapodást is
tartalmaz), mely az értékgyûjtés
módszertana tekintetében tapasztalatátadásra, hazai és külhoni értékgyûjtésre, külhoni értéktárak

létrehozására és mûködtetésére, a
nemzeti értékek népszerûsítésére,
közös rendezvények megvalósítására irányul.
II. Hagyományos népi mesterségek, kihalófélben lévõ szakmák
továbbörökítését célzó magyarországi programok, alkotótáborok
szervezése, tananyag összeállítása.
A pályázat benyújtására jogosultak köre (továbbiakban: pályázók) az egyes pályázati célok tekintetében
I. célterület esetében: értéktár
bizottságot mûködtetõ telepü- Ü

Licitálás idõpontja: 2015.
december 7. (hétfõ) 13 óra
Helye: Dunaföldvári Pol-

n

Ü lési önkormányzatok, megyei
önkormányzatok, valamint települési önkormányzat által az értéktár bizottság mûködtetésével
megbízott civil szervezetek.
II. célterület esetében: civil
szervezetek (melyek alapító okiratában, vagy alapszabályában szerepel a kézmûves hagyományok
megõrzésének feladata).
A pályázattal elnyerhetõ vissza
nem térítendõ támogatás összege
egy pályázó esetében 1.000.000
forinttól 3.000.000 forintig terjedhet.
A pályázati adatlap 2015. november 16-ól lesz elérhetõ a
http://hungarikum.hoi.hu oldalon.

n

Felhívás

n POLGÁRMESTERI HIVATAL

DUNAFÖLDVÁR
Az önkormányzat 2015.
november 16. napjától 2015.
február 15-ig a Polgármesteri
Hivatal Szociális Irodáján benyújtott települési támogatás
- eseti szociális segélykérelem
- alapján természetbeni tûzifa
támogatást nyújt 5 mázsa hasított kemény tûzifa formájában a helyi szociális rendelet
vonatkozó (jövedelmi- vagyoni) szabályai alapján az arra
rászorultaknak a Barta-Épker
Kft. közremûködésével.
A támogatás a 2015-2016.
fûtési idény alatt egyszer igényelhetõ.
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TÁMOGATÓINK
Dunaföldvár Város
Önkormányzata
Dr. Süveges Árpádné
Kiss Lajos Csaba
Ráthgéber Lászlóné
Petrovics Józsefné

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 190/2006.(XI.28.) KT határozat 5. pontjában
foglaltak megvalósítása érdekében

Nyilvános pályázatot ír ki a közköltségen történõ temetések kegyeleti és önkormányzati szempontból minimum feltételeknek megfelelõ és
költséghatékony biztosítása érdekében
1. A pályázat nyertesének feladata az elhunyt közköltségen
történõ eltemetésének szükségszerûségérõl való értesítés (határozat) átvételétõl kezdõdõen
az összes szükséges egyeztetések - temetõ-üzemeltetõ hivatal,
ismert hozzátartozó - megtétele,
a temetés megszervezése és a temetési szolgáltatási tevékenységek elvégzése 2016. január 1-tõl
kezdõdõen 2016. december 31ig terjedõ idõtartamra.
2. A közköltségen történõ temetés nyertese vállalja, hogy a
temetési szolgáltatást az önkormányzat által megnevezett köztemetõi feladatokat ellátó temetõben végzi. Kivételt képezhet, amikor az elhunyt még
életében megvásárolta (megváltotta) a sírhelyet, urnahelyt
vagy kriptát épített és a megváltás érvényes, részére bárki igazolhatóan bármely dunaföldvári temetõben sírhelyet, urnahelyet vagy kriptát vásárolt.
3. A nyertes szolgáltató vállalja, hogy a díjaiban az önkormányzatnak a temetkezéssel
kapcsolatos feladatok és a temetõkrõl és a temetkezésekrõl szóló 11/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelete és annak
mellékletei alapján alakítja ki a
szolgáltatási díjakat a hûtési
költségeket is tartalmazó ajánlatával.

Ez alól kivételt képez a 2.
pontban foglalt eset, amikor az
elhalt már rendelkezik sír (kripta), vagy urnahellyel és az eltemettetés nem a köztemetõben
történik. Ez esetben a hivatkozott önkormányzati rendelet 1.,
2., sz. mellékletei helyett a temetõ üzemeltetõ „temetõszabályzata“ szerinti díjak alkalmazandók.
4. A pályázat nyertese vállalja, hogy csak a legszükségesebb
és a legalacsonyabb árfekvésû
kellékeket vásárolja meg, a hûtési költségek minimalizálására
törekszik és a legegyszerûbb
szolgáltatást nyújtja.
A kellékeket, a hûtési költségek minimalizálásra vonatkozó
javaslatait és a szolgáltatást a pályázatban tételesen fel kell sorolni, a 2015. szeptember 30-ai
áron be kell árazni, mind a koporsós, a hamvasztásos és az urnafülkés temetés esetében is. A
temetõüzemeltetõ részére fizetendõ díjakat is részletesen be
kell mutatni a köztemetõre (református) és az egyéb (katolikus, evangélikus) temetõkre vonatkozóan is.
5. A pályázat nyertese vállalja,
hogy év közben a díjait csak abban az esetben módosítja, ha igazolni tudja, hogy a pályázatban
megadott árkategóriában a megjelölt termék már nem szerezhe-

tõ be, a temetõüzemeltetõ temetõ
szabályzatát, az önkormányzat a
már hivatkozott rendeletét módosította és ezért a pályázati díjak
nem tarthatók. A díjak a hivatkozott dokumentumokban foglalt
mértékig emelhetõk.
6. A pályázat nyertese tudomással bír arról, hogy a sírba történõ vagy hamvasztásos temetés
közül azt a szolgáltatást végzi,
amelyre az önkormányzat egyedi
határozata szól (Elsõdleges a
hamvasztásos temetés).
7. A pályázatokat 2015. december 4-ig postai úton vagy
személyesen benyújtani zárt,
jeligés borítékban.
A borítékot „Pályázat közköltségen történõ temetési szolgáltatás végzésére“ felirattal kell
ellátni.
Cím: Horváth Zsolt polgármester 7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.
A pályázat személyes kiadása
ugyanitt, polgármesteri és jegyzõi iroda.
Részletes információ kérhetõ:
Bárdos Lászlóné dr. jegyzõtõl
06/75 541-550/162 vagy 06/75
541-551 telefonon, vagy személyesen szerda délelõtt 8-12 óráig.
8. A pályázatok bontására a
2015. december 8-ai pénzügyi
bizottsági ülésen kerül sor.
A pályázatokról a képviselõtestület a 2015. december 15-ei
ülésén dönt.
9. A testület fenntartja magának azt a jogát, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja, az 1 éves határozott idejû
szolgáltatási idõtartamot a tapasztalatok függvényében határozatlan idejûvé alakítja.

Horváth Zsolt polgármester

Rákóczi u. 2. (a városközpontban)

Telefon: 06 30 902 34 02

55 év feletti kereskedelmi
végzettségû alkalmi munkavállalót keresünk
hosszú távra.

Életének 58. évében elhunyt Horváth Miklós.
Temetése 2015. október 2án volt a Fehérvári utcai temetõben.
Nyugodjék békében!

AKCIÓ!

10 kg-os kutyatáp 1.750 Ft/ zsák.
NYITVA TARTÁS:
HÉTFÕTÕL-PÉNTEKIG: 800 – 1300; 1400 - 1700 SZOMBATON: 800 – 1200
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Aki egy évszázad tanúja
lehetett…

retettel vigyáztak, amikor csak
szükség volt rá.
Házasságukból egy lány
(Márta) és egy fiú (Lajos) született. Szüleik nyomdokát követve leánya papné, fia pedig lelkész lett. Tíz unokája és tizenegy dédunokája született.
Férje nyugdíjba vonulása
után - 1980-ban - a Veszprémmegyei Csöglére költöztek,
majd 1982-ben Dunaújvárosba.
Harminckilenc együtt töltött év
után megözvegyült. 1993-ban
költözött be a gyõri Evangélikus
Szeretetházba, hogy gyermekei
közelében lehessen. Itt még
megadatott számára az is, hogy
az addig az országban másutt
élõ testvérei is beköltözve az
otthonba, közelebb kerülhettek
egymáshoz.
Bár õ volt négyük közül a legfiatalabb, õ élt a legtovább. Huszonkét és fél évet töltött a szeretetházban, békességben, megelégedettségben. Mindig örült
azoknak, akik meglátogatták,
akik ápolták-gondozták. Soha
nem zúgolódott vagy elégedetlenkedett. Békességben élt és
hálával fogadta sorsát.
Az utóbbi években már meggyengült egészsége. Talán az
Úristen szeretetének jele az is,
hogy õ maga már nem érezte,
nem érzékelte ezt. Egy ideje,
egy kicsit már a két világ között élt. Az elmúló és az örök
között.
Október 9-én a Gyõr-nádorvárosi
köztemetõben
Smidéliusz András, a kajárpéci gyülekezet lelkésze - vejének utóda - hirdette a vigasztalás igéit Róm 14,8 alapján:
„Mert ha élünk, az Úrnak
élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár
éljünk, akár haljunk, az Úréi
vagyunk.“ Népes családján
kívül is még sokan állták körül a sírt azok - többek között
Dunaújvárosból, Dunaföldvárról, Kajárpécrõl, Felpécrõl
és Sopronból is -, akik szeretettel emlékeztek rá. Emléke
legyen áldott! Annak, aki egy
évszázad tanúja lehetett, és
aki életével is példát adott sokaknak.

Mihácsi Lajosné szül. Haniffel Márta
Budapest, 1918. július 7. - Gyõr, 2015. október 3.

n MIHÁCSI LAJOS
Az utóbbi napok az emlékezés napjai. Amikor ott ültünk
édesanyánk ágya mellett, amikor szapora, levegõ után kapkodó légzését hallgattuk, tudtuk,
hogy földi élete napjai, órái
vagy percei megszámláltattak.
Amikor ébren volt is, tekintete
messze, elõre nézett. Õ már
meghallhatta a hazahívó szót, és
elindult. Mi még itt tudtuk õt, õ
már odaát.
A test még harcolt, s mi
csendben, kezét fogva imádkoztunk. Egyik unokája halkan
énekelte azt az éneket, amit
gyermekkorban tanult tõle.
Talán még eljutott hozzá a
hangfoszlány. Azután néhány
óra múlva a több, mint 97 éven
át folyamatosan dobogó szív is
megpihent. Örökre. Aki egy
évszázad tanúja lehetett, amilyen csendben élt, olyan
csendben távozott.
Emlékezünk. Az édesanyára,
a nagymamára, a dédire. Emlékezünk a mögöttünk hagyott
idõkre. Amely oly sok nehézséget, küzdelmet, harcot, megpróbáltatást éppúgy jelentett
számára, mint örömet. Amelyért hálát adunk mi, az itt
maradottak. Urunk megtartó
szeretetéért, a szüntelenül
megtapasztalt erõért. Mindazért, amit kaphattunk tõle élete folyamán.

Mihácsi Lajosné sz. Haniffel
Márta 1918. július 7-én született
Budapesten. Édesapja Sárszentmiklóson volt evangélikus lelkész, édesanyja pedig a szolgálathoz szükséges hátteret biztosította.
Iskoláit Sopronban, majd
Aszódon végezte. A második világháború kitörésekor sok férfitanítót hívtak be katonai szolgálatra. Az így megüresedett tanítói állásra a kicsiny falu, a Somogy megyei Iharos hívta meg,
amelyhez férjhez meneteléig hû
maradt.
1950 õszén kötött házasságot
a két és fél évnyi orosz hadifogságból visszatért, s akkor már
Dunaföldváron szolgáló evangélikus lelkésszel, Mihácsi Lajossal. Csak a tanév befejezése
után követhette férjét, akkorra
sikerült elintézni áthelyezését a
dunaföldvári I. számú Általános
Iskolába, ahol nyugdíjazásáig
tanított.
Sok kisgyermek formálódott
kezei között. A problémásnak
ítélt kis lurkókat általában õ
kapta. De azok sok évvel késõbb
is hálás szívvel emlékeztek reá.
Nem volt könnyû tanítónõnek és papnénak lenni abban az
idõben. Ezért munkájáért elismerést hivatalos helyrõl soha,
de a tanítványaitól és szüleiktõl
folyamatosan kapott.
A kis gyülekezetben õ még a
klasszikus értelemben vett
„papné“ volt. Férjének mindenben támasza és segítõje volt.
Amikor tehette, fõleg hétvégeken, együtt látogatták a gyülekezet tagjait. Ha kellett, harmóniumon kísérte a gyülekezet
énekét.
Idõs szülei halálukig ott éltek
velük. Édesanyja vezette a háztartást, édesapja egy ideig veje
szolgálatát segítette helyettesítéssel, ha kellett. A közben megszületett gyermekekre nagy sze-
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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!
A nyolcadikosok számára
tartott nyílt napunk idõpontja: 2015. november 17. kedd
8 óra.
A hatodikosokat 2016. január 11. hétfõn 15 órára várjuk iskolánkba.
Elõzetes bejelentkezéssel
más idõpontban is szívesen
fogadjuk az érdeklõdõket a
Magyar László Gimnáziumban!

Bõvebb információ, bejelentkezés:
Magyar László Gimnázium, Dunaföldvár, Templom
u. 5.
e-mail:
magyarlaszlogimi@freemail.hu
telefon: 75/ 541-269,
75/ 541-270

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-Bölcskei utcai
parasztház eladó! Tel.:
30/974-27-96

Várady János emlékére
(1953-2015)
n LUKÁCSI PÁLNÉ
Dunaföldváron a Fehérvári
utcai temetõben vettek végsõ
búcsút a közelmúltban a helyiek
Várady Jánostól, a település
egykori katolikus plébánosától.
Búcsúztak tõle paptársai, barátai és hívei. Nagyon sokan eljöttek elõzõ szolgálati helyeirõl is.
A gyászmisét és a temetési szertartást több mint harminc katolikus pap jelenlétében Udvardy
György pécsi megyéspüspök
celebrálta. A személyes hangú
búcsúbeszédet Rostás Jenõ plébános tartotta.
Dunaföldváron Várady János mûködése alatt kelt új életre a máltai csoport, hagyományt teremtett a jótékonysági bál megszervezésével, az augusztus 20-i Duna-parti szentmisékkel. Törõdött a hajléktalanokkal. Felejthetetlen zarándokutat vezetett Olaszországba. Közösségi munkát szervezett a Szentháromság-szobor
és a templom környéke, valamint a temetõ rendbetételére,
felújíttatta a plébániát. Az elsõ
infarktus is Dunaföldváron ér-

te jegyesoktatás közben. Kért
egy félórás szünetet, majd
visszament a templomba a fiatalokhoz. Melegbarna hangján
elmondott gondolatébresztõ
prédikációi minden fogékony
ember szívéhez eljutottak. Nagyon jellemzõ értékrendjére az
a verssor, amit gyakran idézett: „Nem tudós és lángész,
kit a gyötrött népek várnak;
légy jó, jó emberekre van szüksége a világnak!“
Miután Dunaföldvárról elkerült, még két helyen szolgált.
Minden településen maradtak

Országos Könyvtári Napok
Az idén tízedik alkalommal
hirdették meg Országos
Könyvtári Napok programsorozatot, melyhez kapcsolódóan több rendezvényt is
szerveztek a Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtár munkatársai.

n BALOGH EMESE

Az Országos Könyvtári Napok „Könyvtárba mentem,
gyere utánam!“ programját
megelõzte Dunaföldváron a
Magyar Népmese Napjáról való megemlékezés. Idén október
1-jén Kassovitz László mesemondó, meseíró, rímfaragó látogatott el városunk könyvtá-

rába, ahol a második és harmadik osztályos gyermekeknek
válogatott saját történetei illetve a magyar népmesék gyöngyszemei közül.
Az Országos Könyvtári Napok rendezvényei október 5én indultak. Ezen a napon
Egészségmegõrzés minden
korban címmel Nagyné Szalai
Melinda népi gyógyász, jógaoktató tartott nagy népszerûségnek örvendõ elõadást. A
másnapi, szülõket megszólító
drogprevenciós program kevésbé volt látogatott - tudtuk
meg Bertalanné Bóka Zsuzsanna könyvtárvezetõtõl -,
holott a szülõk számára na-
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barátai, akikkel aztán továbbra
is részt vettek egymás ünnepein. Így ezüstmiséjén szép számmal voltak vendégek minden
szolgálati helyérõl.
Varázsa volt a személyiségének, mondta valaki. A gyerekek,
akik a legbájosabb mosoly mögött is meglátják a hamisságot,
különösen vonzódtak hozzá.
Könnyedén elnyerte rokonszenvüket, bizalmukat. Sokan
mondják, hogy nyugodt derûje
átragadt azokra is, akik problémáikkal felkeresték. Mindig
volt ideje az emberekre, akik segítséget kértek tõle. Bár sokszor
megbántották, kijátszották, mellõzték, õ nem táplált haragot,
nem õrzött sértettséget a lelkében. Szerény volt, bölcs, türelmes és alázatos szívû. Ezek az
erények manapság jórészt ismeretlenek, sokan félre is értették,
gyöngeségnek gondolták.
Várady János gyermekkorát
egy kis Tolna megyei faluban,
Fürgeden töltötte. Nem éltek jó
módban. Sokszor elõfordult,
hogy lesték a tyúkokat, mikor
tojnak, a tojásért kenyeret vettek. De iskolai eredményei így
is nagyon jók voltak. Fölvették
az esztergomi ferences gimnáziumba. Az ottani nevelés megerõsítette alapvetõen szelíd természetét, a munka szeretetét. A

szerzetesek örök életre szóló
példaképeivé lettek.
Várady János a gyõri papi
szemináriumot is kiváló eredménnyel végezte. Tanulmányai
után három évig káplánkodott,
majd négy helyen volt plébános.
Az elsõ plébánia olyan, mint
az elsõ szerelem - mondta, amikor Lánycsókra helyezték. - Az
ember mindent belead, és örökké emlékszik rá. Egy lepusztult
egyházközséget,
plébániát,
templomot vett át, és tizenkét
év múlva virágzó közösséget hagyott maga után. Lakhatóvá tette a plébániát, majd a templomot is felújíttatta. Nem restellte
kivenni a részét a fizikai munkából sem. Lett ifjúsági hittan,
énekkar, pásztorjáték, karácsonyi ajándékcsomag a magányos
idõseknek. És mellékesen még
ellátott három falut a Duna másik oldalán is.
Elment a Tiszi! - terjedt a hír
Dunaföldváron. A papi sírboltban nyugszik Várady János plébános, egy jó ember, aki pappá
szentelésekor ezt a jelmondatot
választotta: „Elég neked az én
kegyelmem. Mert az erõ a
gyöngeségben nyilvánul meg a
maga teljességében.“ (2Kor
12,9)
(DH 2015. november 5.)

gyon hasznos információkat
osztott meg Heisler Judit
rendõr õrnagy, a Paksi rendõrkapitányság munkatársa a
hallgatóságával.
Október 7-én a városháza
díszterme adta a helyszínt a
Csepeli, a lélkevésõ címû könyv
bemutatójához. A 70. születésnapját ünneplõ fafaragó népi
iparmûvésznek
meglepetés
könyvvel kedveskedtek családtagja, barátai, városunk önkormányzata. E kötet megszületésérõl, fogadtatásáról osztotta
meg élményeit a megjelentekkel
Csepeli István, ifj. Csepeli István és a könyvet szerkesztõ
Lukácsi házaspár.
A legnépszerûbb rendezvény a hét során vitathatatlanul a könyvtári éjszaka volt.

Idén harminc gyermek aludt
az olvasóteremben. Az est
programjait a csodalámpás téma köré építették fel a könyvtárosok, ehhez kapcsolódó feladatokat kaptak a gyerekek,
akik többek között lámpásokat
is készítettek, Nagy sikere volt
a könyvtári show kereti között
fellépõ Gazsó Miklós bohócnak csakúgy, mint az az éjszakába nyúló filmvetítésnek, mesemondásnak és a raktári szellemkeresésnek.
A könyvtári napokhoz kapcsolódóan Földvári pillanatok
címmel fotókiállítás is nyílt a
Berze-Nagy Ilona Városi
Könyvtárban, melyet november végéig nézhetnek meg a
könyvtár nyitvatartási idejében.
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Kirándulás Kolozsvárra
A helyi evangélikus közösség
szervezésében Kolozsvárra és
környékére utaztunk azzal a
szándékkal, hogy megtekintsük a térség nevezetességeit.

n MAGYARI ÁKOS

A korai gyülekezõ ellenére
zökkenõmentesen keltünk útra
megcélozva az ártándi határátkelõt. Tudásszomjunkat egész
úton Molnár Iván lelkész és
Pászli István „Pista“ egyetemi
tanár elmelexikonjának forrásából oltottuk. Ahogy közeledtünk egy-egy látnivalóhoz,
azonnal kaptuk a tudnivalókat
és a szórakoztató történeteket,
meséket anekdotákat.
Aki ezen az útszakaszon utazik, annak szinte kötelezõ megálló Királyhágó. Egy jégkrém,
egy üdcsi és indultunk is to-

vább. Estére Mérára kellett érnünk.
A következõ megállónk Csucsa volt, ahol megtekintettük a
Boncza-kastély udvarán álló
„fehér házban“ nyílt Ady Endre-emlékkiállítást. A tárlatot végignézve megismerhettük Ady
és Csinszka (Boncza Berta) kapcsolatát és a költõ életének nevezetes eseményeit. Betekinthettünk a kastélyba és a mögötte lévõ dombon álló fa kápolnába is.
A kastély elképesztõ hangulatú
kertjét az ott lakó apácák tartják
karban.
Az utolsó pillanatokban érkeztünk meg Mérára. A sofõr és
a busz tahográfja folyamatos
versenyfutásban voltak, s mivel
mi is velük voltunk, csak annyit
tehettünk, hogy eldöntjük, kinek szurkolunk éppen.
A falu népessége 1387 fõ ebbõl 1158 magyar. Méra a mai
Kalotaszeg valóban utolsó és
egyben elsõ faluja. A református lelkész közösségi házában
beszéltük meg, hogy ki melyik
mérai családnál fogja tölteni az
éjszakákat. Betértünk a mérai
gyülekezet református templomába, ahol megcsodáltuk a falu
kalotaszegi motívumokkal díszített kézimunkáit miközben
Tünde, a lelkész felesége büszkén mesélt a falu és a református közösség életérõl, a hagyományaikról és szokásaikról. A
kis templom nagyon otthonos és

a helyi gyülekezet templomba
járásának szokása sem mindennapi. Mindenkinek megvan a
helye a templomban. Külön részen foglalnak helyet a gyermekek, külön a hajadon lányok, külön a férfiak és külön az asszonyok. A hívõk koruk, családi állapotuk szerint különbözõ színû
cifra ruhákban jelennek, meg istentiszteleten. Ha valaki ismeri
a mérai gyülekezet szokásait és
meglát egy gyönyörû hagyományos cifra ruhába öltözött asszonyt, akkor a viseletébõl sok
mindent ki tud olvasni a társadalmi helyzetérõl, családi viszonyáról.
Még a vacsora elõtt elsétáltunk a nem mindennapi bivaly
múzeumba, ahol a gondnok bemutatta a falu bivalytartásának
múltját és jelenét. Megtekintettük a több, mint 100 db-os kolompgyûjteményt is. Az ottlétünk során volt lehetõségünk
megnézni az ottaniak nem mindennapi népviseletét, cifra ruháját és cifra bútorait.
Másnap a bõséges és fõleg helyi ízekbõl álló ízletes reggeli
után Kolozsvárra mentünk. Ott
már várt ránk az idegenvezetõ,
aki végig vezetett minket a város
nevezetességein. Elsõként a
Házsongárdi temetõben tettünk
sétát, ahol megtekintettük több
neves személy nyughelyét. Itt
nyugszik többek között Apáczai
Csere János pedagógus - akinek
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szülõfalujában Apácán van az
egyetlen kopjafás evangélikus
temetõ, Dsida Jenõ költõ,
Janovics Jenõ rendezõ és forgatókönyvíró (A tolonc - forgatókönyv 1914; Liliomfi - rendezõ,
forgatóköny 1915.) és Szentgyörgyi István színmûvész.
A következõ látnivaló a Farkas utcai gótikus stílusú református templom volt, melynek
építése Mátyás király nevéhez
fûzõdik. A hatalmas, egyhajós
belsõ tere 15 méter magas és 34
méter hosszú impozáns látvány.
A templom elõtt látható Sárkányölõ Szent György szobra.
A Farkas utcán tovább sétálva
Kolozsvár fõterére navigáltunk,
ahol a Mátyás szobrot néztük
meg, majd ugyanitt a Szent Mihály-templomban is jártunk. Innen nem messze volt Mátyás
szülõháza, amit csak kívülrõl
Ü
szemlélhettünk meg.

Ü Az idõ borongós volt és
többször esett is. Ugyanakkor
az esõ egyszer sem zavarta meg
a programot.
Késõ délután indultunk viszsza Mérára. A helyi jellegû vacsorát elfogyasztva betekintettünk a helyi „könyvtárba“, ahol
már többen sörrel a kezükben
várták a Magyarország-Románia labdarúgó mérkõzést. Az
ivóban a helyi lakosokkal beszélgettünk. A társalgás közben
jó képet kaptunk életükrõl, mindennapjaikról
A következõ reggel talán még
borúsabb volt. Nem úgy a csoport hangulata. Nagy lelkesedéssel indultunk útnak Tordára a
sóbányába. Az úton végig szakadt az esõ, a hegyekben pedig
sûrû köd volt. Aki volt Parajdon
a sóbányában, annak van némi
elképzelése arról, hogy mit fog
látni. Na, én is ezt gondoltam, de
nem úgy lett. Ide gyalog sétáltunk le és egy ékes hangú idegenvezetõ mesélte el a bánya törté-

A falu a Székelykõ és az
Ordaskõ sziklavonulatában fekszik és a nagyon bájos, szépen
rendben tartott falusi házak leírhatatlan skanzeni hangulatot
keltenek. A Székelykõ-hegy miatt itt a nap látszólag kétszer kel
fel és nyugszik le. A faluból nézve visszabújik a Székelykõ sziklái mögé, aztán újra elõbukkan.
Sajnos a falura nem sok idõnk
maradt. Megvásároltam a helyi
kürtõskalács sütõ utolsó kalácsát, majd leszakadt az ég.
Ez a nap is egy kellemes vacsorával és egy jóízû beszélgetéssel ért véget. Pihenni kellett,
mert másnap reggel hazaindultunk.
A hazautat úgy terveztük,
hogy Bánffyhunyadon a XIII.
századi gótikus református templomban meghallgathassuk az istentiszteletet. Az istentisztelet
elõtt körbejártuk a templom belsõ terét és a XVI. században készült kazettás mennyezetét. A
csodálat közben szemünk megakadt egy ismerõs néven. Simon

netét, bemutatva a munkavégzések egyes területeit, tárnáit. A bánya látogatóterét teljesen felújították unios támogatással.
A Rudolf (Szent Miklós)
trána 80 méter hosszú, 50 méter
széles és 13 emelet (40 méter)
mély. Található itt panorámalift, óriáskerék, játszótér és különbözõ sportzóna. Közvetlenül
mellette van a Terézia tárna,
ami 90 méter mély és alul egy
70 méter átmérõjû 4-8 méter
vízmélységû csónakázó tó van,
aminek a közepén egy 5 méter
magas só sziget található.
A barlangból ugyanott jöttünk
ki, ahol bementünk, mégis meglepõdtünk. a reggeli esõs, párás
idõ helyett verõfényes napsütés
fogadott minket. Természetesen
fülig érõ mosollyal indultunk a
Tordai hasadék felé.
A hasadéknál kis csapatunk
két részre szakadt. Az egyik csoport túrát tett, a másik pedig
várta, hogy a hasadékban túrázók visszaérjenek. Én a túrázókkal tartottam. A Hesdát-patak
mellett kb. két kilométeres
hosszú ösvény hatol át a hasadékon. A patak felett öt függõhíd
ível át. Az ösvény olykor sziklapárkánnyá változik. A párkányon lépkedve láttuk, hogy alattunk a patak vizében méretes
pisztrángok úszkáltak. Túracipõ
és túrabot javallt. Csodálatos túrát tettünk és jól kifáradtunk. A
büfében micset ettünk (György
Attilláé finomabb volt augusztus 20-án a Duna-parton!),
majd tovább indultunk Torockóra.

Halottak
napja
n KISS ÉVA

A szép idõben nagyon sokan
keresték
fel
eltávozott
szeretteik sírjait a hét végén. A
rendbetett sírok, a sok virág, a
gyertyafény ünnepi hangulatot teremtett a temetõkben.
Ezt árnyékolta be az, hogy
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István református lelkész Kalota
címû verse függött a templom falán. Kicsi a világ!
Bánffyhunyadról Nagyváradra utaztunk, ahol a római katolikus bazilikába tértünk be. Ottlétünkkor éppen egy esküvõ volt,
és a fantasztikus akusztikájú bazilikában éppen az Ave Mariat énekelték gyönyörû orgonaszó mellett. Nagy élmény volt!
Este hét órára értünk
Dunaföldvárra. A magam részérõl én már másnap a következõ
közös kirándulás útvonalát terveztem természetesen a mostani
résztvevõkkel és azokkal, akik
szívesen tartanának velünk a
legközelebb!

n

néhányan a szemetet mások
sírjához tették, a felújított
síremlékek pora belepte a
környezõ sírokat, növényeket,
és ezt sem a munkát végzõk,
sem a tulajdonosok nem
takarította el. Többen szóvá
tették, hogy a szeméttárolók
már pénteken megteltek,
körülöttük is halmokban állt a
szemét, amit csak kedden
délután takarítottak el.
Talán majd jövõre…

n

„Ég a gyertya ég, el ne aludjék. Azt kívánjuk mindnyájunknak, éljünk soká még!“

Hatvan éve végeztek

Hatvan év történelmi idõ!
1955-ben fejezték be a dunaföldvári általános iskolát azok
a lányok, akik osztálytalálkozót tartottak a helyi Centrum
Étteremben.

n LUKÁCSI PÁLNÉ

A hat évtized alatt ez a második alkalom, hogy összejönnek.
Elõször az ötvenéves évfordulót
szervezték meg. Mindenki örömére az osztályfõnök, Pozsgay
Sándorné Julika néni most is,
mint régen Osztály vigyázz-t
kiált, s a hetes jelent: Jelen van
tizenhat fõ. Bár néhányan nem
tudtak eljönni, vagy nem akartak, jó, hogy az elmúlt tíz év
alatt senki sem távozott végleg
közülük. Akiknek fontos volt ez
az összejövetel, izgatottan várták a napot. A Székesfehérváron
élõ Meksz Irén csillogó szemmel mondja: Nagyon örültem,
hogy megtaláltak, s megszervezték ezt a találkozót.
A most nyolcvanhét éves
Pozsgay Sándorné Gallai Julianna Kalocsán a Miasszonyunk
rendi apácáknál kezdte a tanítóképzõt, majd Budapesten Öveges József professzor tanítványa
volt. Matematika-fizika szakos
tanárként 1953-ban kezdett tanítani Dunaföldváron. Éppen
ezeket a lányokat. Hetedikesekként kapta meg õket. Az osztály
és a család története is összekap-

csolódott. Együtt emlékeznek
1955. május 31-ére, amikor az
elsõ gyermekével várandós tanárnõ pünkösdhétfõ kora reggelén templomba ment tanítványaival. Az egyik lány észrevette, hogy rosszul érzi magát. A
tanárnõ még visszakísérte a gyerekeket az iskolába, majd buszszal fel a dunaújvárosi kórházba, ekkor született Sándor fia.
Voltunk látogatni! - kiált föl az
egyik asszony. S így sorjáznak
az évtizedes emlékek, egészen
vissza az alsó tagozatig.
Ma már legendás nagy tanítók, tanárok keze alatt cseperedtek fel a lányok. Berze-Nagy
Ilona (a városi könyvtár névadója, a Lábuk nyomát elmosta
a víz címû regény írója) például
elsõ tanító nénijük volt. Az egykori izgõ-mozgó kislány, Révész
Mária meséli, hogy Ilus néni
rajzszöggel a padhoz szögelte a
szoknyáját. Nyolcadikban az
egészségtant is õ tanította. A pedagógus halhatatlanságát jelenti, hogy még jellegzetes hanghordozását is tudják utánozni:
Lányok, ha jók lesztek, én mesélek! S mesélt. Kispál Teri ma is
értékeli ezeket a „meséket“.
Olyan fontos ismeretekrõl, intim dolgokról, amelyekrõl a serdülõ lányok a parasztcsaládban
nemigen hallottak. Emlegetik
Rátkayné Juliska nénit, Salamon Bözsi nénit (Gábor Pál

filmrendezõ édesanyját), vagy a
Kristofics és a Sugár házaspárt,
Oszoliékat, Radics Gyulát, Szabó Jánost, Kászonyi Rózsika nénit. Borák tanár úr orosz óráiról
a dalok jutnak eszükbe, s még az
is, hogy ki volt a kedvence.
A külvégi és belvárosi iskola
vegyes osztályaiból hatodikban
alakítottak egy csupa lány csapatot- idézik fel történetüket.
Örültek az osztályfõnöknõnek. Ahogy ott ült a tanári asztal mögött, mindig gyönyörködtem
benne, hogy milyen szép mondja egyikük.
Az orvossá lett Ludányi Margit meséli, hogy õ vitte mindig
Oszoli tanár úr biológia óráira a
békás üveget, mert a többiek
féltek. Pista bácsi biológia szakköre, majd gimnáziumi tanítása
alapozta meg Margit sikeres felvételijét az orvosi karra.
Nagy élményként õrzik a szigetbe tett kirándulásokat, a
Kreskainé Murci néni szervezte
tornaünnepélyeket a Duna-parton, de a ma már hihetetlen iskolai szervezéseket is: mentek
krumplibogarat gyûjteni, szederfa levelet és gyapotot szedni.
Még a csasztuskát is tudják:
„Mint a virág kelyhe, kinyílott a
gyapot cserje“. De szinte látják
Molnár József énektanár kopasz
fejét, s mosolyogva jut eszükbe
az a dal, amit az ötvenes években Rákosi dicséretére énekel-
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tek. Felidézõdik egy-egy pofon,
mert a skálázáskor viccbõl só-t
mondtak a szó helyett, vagy néhány ütés, amely a tolltartó fedelével csattant Kispál Teri ujjain, mert földrajz órán öltöztetõs babát rajzolt. Nem haraggal,
nem nehezteléssel mesélnek
minderrõl.
Jó osztály volt, remek tanárokkal, s a szülõk is azon voltak,
hogy jobb legyen a gyerekeknek.
Nem volt megkülönböztetés,
nem érezték, hogy ki jött paraszti, ki iparos vagy polgári családból. Az iskolának és a tudásnak
becsülete volt. Aztán a továbbiakban akár szakmát választva,
akár gimnáziumi vagy egyetemi
továbbtanulással sokféle utat jártak be. Jó humorral idézik fel a
mostani nehézségeket, néha
könnybe lábad a szem a férj vagy
gyermek elvesztését idézve, de
értékelik a nyugdíjassággal járó
lehetõségeket is. Az egyiket
netezni tanítja a fia, a másik már
aktív a közösségi oldalon. Az
unokák adta örömöket is megosztják egymással, de a külföldi
utazások élményeirõl is szó esik.
Történelmi léptékû idõ van a
hátuk mögött. Van mit ünnepelni. Az osztályfõnök egy óriási tortával is megköszönti tanítványait, s vezényletével eléneklik a régi gyermekdalt: Ég a
gyertya ég, el ne aludjék. Azt kívánjuk mindnyájunknak, éljünk
soká még!
Együtt fújják el a gyertyát.
Megfogadják: öt év múlva újra
találkoznak!
(A Dunaújvárosi Hírlapban
2015. októberi 31-én megjelent cikk
nyomán)

n

A háziorvosok
péntek délutáni
12 órától 17 óráig
történõ rendelési
ideje

2015.11.13. Dr. Móricz Zoltán
2015.11.20. Dr. Hallai Róbert
2015.11.27. Dr. Englert Roland
2015.12.04. Dr. Palkó Ágnes
2015.12.11. Dr. Móricz Zoltán

Dunaföldvár orosz
megszállása (1. rész)

A szomszédunk, Csigi Pista
bácsi kiöltözve, görbeszárú, fényes csizmában, bricsesz nadrágban (lovaglónadrág) elindult
a templomba. Én a kerítésen be-

Egy bomba, a tõlünk harmadik
szomszédunk házát találta el, a
Nagy Lajos bácsiékét. Már idõs
emberek voltak. A jó Isten vigyázott rájuk. A konyhában voltak,
egyik oldalon a gerendák leestek,
de a másik oldalon, a falon megmaradtak. Így a két öreg életben
maradt. No, meg egy orosz katona. Mi szomszédok oltottuk a tüzet. Nálunk egy GPU-s (szovjet

politikai rendõrség) õrnagy szállásolta el magát. Én, mint levente,
önkéntes tûzoltó is voltam. Egy
piros karszalagom volt. A kommunista párt a szomszédunkban
alakult meg. Látva, hogy õk piros
szalagot viselnek, s az oroszok
nem bántják õket, én a karszalagomból kivágtam az Ö meg a T
betût és elindultam a központ felé
körülnézni. Nem is bántott senki.
Igen ám, de hazafelé jövet megtörtént a baj: Kovács János bácsi
nagy udvarába foglyokat hajtottak be. Volt közöttük katona, civil,
rendõr, vasutas, lehettek vagy
100-150-en. A kapuban állt egy
fegyveres orosz. Nem sejtve semmit, folytattam az utam. Amikor
az õr elé értem, megfogta a kabátomat és belökött a többiek közé.
Õk mindjárt mondták:
- No fiam, jössz velünk Szibériába!
Így utólag a jó Isten kezét látom abban, ami velem történt.
A szemben lévõ házban laktak
Lengyelék. A Maris néni látta,
amikor az orosz belökött a foglyok közé. A kerten át szaladt
anyámhoz, és elmondta neki,
mi történt velem. Anyám letérdelt az orosz õrnagy elé, és sírva
emlegette a nevem. A Sandri,
így nevezték, fogta a pisztolyát,
és az õrt megfenyegetve kiszabadított. Talán értékelte, hogy
minden nap kipucoltam a
csizmáját…“
(folytatjuk)

Nemrég, halottak napján emlékeztünk azokra a szeretteinkre, akik szélfútta levélként immár lehullottak az élet fájáról.
Sokan útra keltek, hogy temetõrõl temetõre járva „találkozhassanak“ azokkal, akik közülünk
az elmúlás fogságába estek. A
virágok illata és a mécsesek fénye némileg otthonossá tette a
temetõt, a holtak amúgy szomorú birodalmát.
„Az elmúlástól tetten érten“
kérdezzük ilyenkor, hogy igazából hol vannak a halottaink, mi
lett a sorsuk miután lehullottak
az élet fájáról, mint õsszel a levelek. Furcsa kettõsség lakik
bennünk velük kapcsolatban.

Egyfelõl olyan távol tudjuk õket
magunktól, mint a csillagokat,
másfelõl olyan közel érezzük
õket magunkhoz, mint az ingünket. Az emlékük fölidézése
pedig egészen jelenvalóvá teszi
õket, mintha el se mentek volna,
mintha velünk lennének, vagy
bennünk laknának.
Eszerint mi vagyunk a levél, és
õk az ág? Nem láthatjuk, és nem
tapinthatjuk õket, de érezhetjük,
hogy velünk vannak, tartanak
minket, nemcsak mi hordozzuk
õket, de õk is bennünket.
A japánoknál igen erõs a szülõk a nagyszülõk, az õsök tisztelete. Reggelenként megállnak valahol, meghajolnak elõttük és em-

lékeznek rájuk. Ezzel mintegy
erõt merítenek tõlük, belõlük a
mindennapi küzdelmeikhez.
Jó lenne, ha mi is gyakrabban
megemlékeznénk róluk, és megmártóznánk a szeretetükben.
Így nem csupán az elvesztésük
és a hiányuk, de a közelségük is
érezhetõ lesz számunkra. Ily
módon õk lesznek az ág, mi pedig a levelek ebben a szélfútta
világban. A nagy kérdésre azonban, hogy ki az ág, hogy hol az
ág, nem ez a végsõ válasz.
Az igazi ág nem õk és nem is mi
vagyunk, hanem a Teremtõ, aki
azt akarta, hogy legyen ez a világ.
Õ az ág, a végsõ és Örökkévaló;
levelét, leveleit megtartó ág.

1944. november - december

n KISS ÉVA

Az eseményeket átélõ szemtanú
visszaemlékezéseibõl:

„Az én korosztályom, 17 évesek voltunk, mint leventék behívót kaptunk. A behívót Rojkó
József tanító, levente fõparancsnok írta alá. A gyülekezés a mozi helyiségében volt. Korosztályomból a Bölcske utcaiak nem
kapták meg a behívót, ugyanis
azokat Gál András, Rojkó helyettese a fiókjába zárta. ( Ezt
utólag tudtam meg tõle 1953ban, amikor Sztálinvárosban,
mint elítélt, rabruhában dolgozva, rövid halk beszélgetésünk
során elmondta.)
Az oroszok már Solt közelében voltak 1944. november elején. Bennünket általában az
ágyúütegekhez osztottak be lõszeradogatónak. Engem és
Szuszics Karcsit a Nagy-hegyen lévõ boforc (magyar
gyártmányú légvédelmi ágyú)
üteghez osztottak be. Késõbb az
Alsó - Öreghegyen lévõ figyelõ
és bemérõ álláshoz kerültünk
egy tiszt vezetésével.
Ekkor már az orosz raták
(orosz vadászgép) berepültek

Ág és levél
n SIMON ISTVÁN

„Hull az elsárgult levél, fúj a
fáradt õszi szél“ , hogy szorgos
postásként begyûjtse a fák
aranysárga leveleit. Mindez
Zelk Zoltán gyönyörû két sorát
juttatja eszünkbe:
„Szélfútta levél a világ,
De ki az ág, de hol az ág?“
Valóban szélfútta világban
élünk, hol ringatózunk, hol meg
vergõdünk, mint az õszi fák levelei. Ám nemcsak ez a világ
ilyen, hanem mi a lakói is, hisz
sokszor sodor minket, míg végleg el nem fúj bennünket a szél.

lül leselkedve láttam õt. Szóltam neki:
- Pista bácsi, ne menjen, nem
látja, hogy bejöttek az oroszok,
majd elviszik!
A következõt mondta:
- Én százholdas virilista vagyok (a legtöbb adót fizetõ), engem nem bánthatnak.
Látom ám, hogy lóháton jönnek a kozákok. Egy kozák meglátta a Pista bácsit, belovagolt a
járdára. Leültette a padra, s lehúzta a szép görbeszárú csizmáit a lábáról. Pista bácsi mezítláb
ment haza.
- Ugye mondtam, ne menjen!
Erre csak ennyit válaszolt:
- Hát ezek ilyenek!
Nem sok idõ telt el, amikor a
németek ellentámadásba kezdtek. Megjöttek a repülõk, bombáztak. A tankok egészen a Tamási vendéglõig bejöttek a mezõfalvai útról. Onnan az oroszok visszaverték õket, a harc
komoly emberáldozatokat követelt.

fölénk - gondolom kémkedni figyelték az ágyúk elhelyezését.
Elõfordult, hogy géppuskatûz
alá vettek egyes célpontokat.
A Duna-hidat 1944. november 15-én hajnali 5 órakor a németek felrobbantották. A nagy
robajra felébredtem én is hajnalban. A pontos dátumra nem
emlékszem, november utolsó
hetében lehetett, amikor az oroszok Madocsánál átkeltek a Dunán. A Sixti réteken - sík területen - ideiglenes repülõteret létesítettek, nyilván az utánpótlás
biztosítása végett. Ekkor egy
magyar parancsnok minket, leventéket hazazavart. Az ágyúüteget Gyõrbe helyezték át.
Dunaföldvárt az oroszok bekerítették délrõl és nyugatról. A
magyar és német egységek általában az Elõszállási úton hagyták el Földvárt. Dunaföldvárra
az oroszok 1944. december 3-án
a reggeli órákban vonultak be.
Vasárnap volt.

Egy emléktöredék:

Emlék a bombázásról:

11.
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Tök jó napot
rendezett az iskola
Az általános iskola diáktanácsának ötlete alapján a múlt
évben rendeztek elõször „Tök
jó napot“ a diákok a tanárok és
a szülõk közremûködésével.
Idén is sokszínû programok
várták a gyerekeket.

n SZABADOS SÁMUEL

Reggel kellemes sült tök illat
terjengett az aulában, s az érkezõk
rögtön meg is kóstolhatták a finomságokat, melyeket Tóth József helyi gazdálkodó ajánlott fel
erre a napra. A tökfaragás 3-4 fõs
csoportokban zajlott tanárok és
szülõk segítségével, mivel a balesetvédelmi szabályok betartására
is ügyelni kellett. Az alapanyagokat a gyerekek maguk hozták.
A fiatalok igen kreatívak voltak,
a legkülönfélébb ötletek jelentek

meg a tökmintázás során. Újdonságot jelentett a tökfestés, egyéb
kellékekkel történõ díszítés. Az
egyik legbizarrabb alkotás, egy
tökbõl készült és feketére kifestett
macska volt. A diákokból álló zsûri értékelte az alkotásokat, melyeket az aulában állítottak ki.
A nap része volt az amerikai
hagyományokat követni akaró
horror témájú jelmezverseny.
Folyt a sok mûvér a ruhákon,
csonkolt mûanyag végtagok lebegtek a levegõben. A jelmezeket szintén zsûri minõsítette.
Nagy sikert aratott a rémes
süteménykészítõ verseny is,
melyen házi készítésû édességeket lehetett fogyasztani igen bizarr formában: levágott ujjakat,
füleket, melyekbõl csordogált a
piros lekvár.

Akik éppen nem kötötték le
magukat faragással, jelmezdíszítéssel, a különbözõ játékprogramokon szórakoztak.
Élményt jelentett a szellemház végigjárása, a szellemkép
készítése.
A gyerekek nagyszerû hangulatban töltötték a napot, s a rendezvény vége felé természete-

sen mindenki már a jövõ évi
folytatásról beszélt. Új ötletek
születtek, hogy mivel lehetne
még érdekesebbé, látványosabbá tenni a programot. A pedagógusok is hasznosnak vélik a
kezdeményezést, közösség kovácsoló ereje van, és nagy szerep jut a kreativitásnak, az önmegvalósításnak.

n

Játékkiállítás a
mûvelõdési házban
Október 12-én a mûvelõdési
ház elõcsarnokában az óvodások rövid mûsorával kezdõdött az a kiállítás, mely régi játékokat vonultatott fel az érdeklõdõk számára.

n SZABADOS SÁMUEL

Elõször Pataki Dezsõ, a mûvelõdési központ igazgatója köszöntötte a megjelenteket,
majd Horváthné Támer Ilona
vezetõ óvónõ beszélt a kiállítás
céljairól és óvodapedagógiai
értékeirõl.
A kiállítás ötlete a vezetõ óvónõtõl származik, aki korábban
hírül vette, hogy idén ünnepli
90 születésnapját Karlóczai Mariann nyugdíjas óvónõ. Karlóczai Mariann az 1960 -as évek
eleje óta gyûjt játékokat, s napjainkban a közel ötezer darabból
álló gyûjteménye nemzetközi
szinten is jegyzett. E gyûjtemény töredéke érkezett most
Dunaföldvárra.

A kiállítás szervezõi elsõsorban
a gyerekeknek szánják az anyag
megtekintését, de hasznos lehet
óvónõknek, pedagógusoknak és
szülõknek is. Az érdekes tárgyak
a gyerekekben csodálkozást, érdeklõdést, az idõsebbekben nosztalgiát váltanak ki.
Napjaink digitalizált játékvilága mellett fontos, hogy a fiatalok megismerjék a régebbi korok játékait, hiszen a játékok a
pedagógiában jelentõs szerepet
töltenék be. Személyiséget formálnak, segítik a gyerekek szocializációját például a társas játékok, a szabály játékok. Készséget, ügyességet fejleszthetnek
a mechanikus játékok.
A gyerekek a játékok által ismerkednek meg az õket körülvevõ világgal, számukra ezek jelentik a kapcsolatot a valósággal,
általuk imitálják a felnõtt világ
szituációit. E tekintetben jelentõs a pedagógusok és a szülõk
felelõssége, hogy milyen játékot

Mozimûsor
NOVEMBER 13. PÉNTEK, 19:00

A SZERELEM
ÚTJÁN (12)
adnak a gyermek kezébe. A játék örömforrás és egyben kulturális érték is, pozitív és negatív
hatásai is lehetnek. A kiállítás
ezen gondolatok közvetítésére is
fórumot teremt, fõleg a felnõttek számára.

12.
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színes, feliratos, amerikai romantikus film
Jegyár: 500 Ft

NOVEMBER 27. PÉNTEK, 19:00

TÖKMAG ÉS
GÁZOLAJ (12)
színes, magyarul beszélõ, francia vígjáték
Jegyár: 500 Ft

Mûvelõdési
központ

Novemberi programok

23. HÉTFÕ 19:00
DUMASZÍNHÁZ

Nekünk áll a László
Hadházi László önálló estje
Jegyár: 2.500 Ft

24. KEDD 18:00
NÉPSZERÛ TUDOMÁNY

A róka és az oroszlán: Bethlen
Gábor fejedelem (1613-1629)
történelmi szerepe és megítélése
Elõadó: Oborni Teréz CSc tudományos fõmunkatárs, témacsoport-vezetõ
MTA BTK Történettudományi Intézet

DECEMBER 5. 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

10:00

A kis herceg (6) - 3D

színes, magyarul beszélõ,
francia animációs film

14:00

Pán (12) - 3D

színes, magyarul beszélõ,
amerikai családi kalandfilm

16:00

Bazi nagy francia lagzik (12)

színes, magyarul beszélõ,
francia vígjáték

18:00

James Bond:
Spectre - A Fantom visszatér (12)

színes, magyarul beszélõ,
amerikai-angol akcióthriller

20:30

Az éhezõk viadala: A kiválasztott 2.
(16) - 3D

színes, magyarul beszélõ,
amerikai kalandfilm

29. VASÁRNAP, 17:00
FÖLDVÁRI ADVENT
a Béke téren

15.00 Vásárnyitás
Kertbarát Klub: tea, forralt bor,
zsíros kenyér
17:00 Gyertyagyújtás
- áldást mond Petkó Tamás katolikus plébános
- általános iskola felsõ tagozatának mûsora

DECEMBER 7. CSÜTÖRTÖK,
19:00
A MUZSIKA HANGJA
musical

Budaörsi Latinovits Színház Múzsák Társulat
Jegy ár: 3.300 Ft

Kiállítás az elõtérben

A Játékkiállítás Karlócai Mariann gyûjteményébõl november
15-ig látogatható
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

DECEMBER 7. HÉTFÕ, 19.00

Howard Lindsay - Russel Crouse Richard Rodgers - Oscar Hammerstein

A MUZSIKA HANGJA

musical
Budaörsi Latinovits Színház Múzsák Társulat
Az örökzöld történet és dallamok ismerõsen csengnek minden korosztály számára. A világhírû produkciót a társulat
huszonegy szereplõje, ebben a
formációban együtt, most elõször állítja napjaink színpadára.
Az elsöprõ sikerû darab szeretett karaktereit a magyar kulturális élet szereplõi, elismert mûvészek elevenítik meg.
Jegy ár: 3.300 Ft

FEBRUÁR 4. CSÜTÖRTÖK, 19.00
Neil Simon

NÕI FURCSA PÁR

vígjáték két felvonásban
Veres1 Színház
A barátság fontos dolog; akkor is, ha az ember férjnél van,
hát még, ha válik! Milyen jó is,
ha van egy barátnõ, aki összeszed bennünket, amíg össze-

Rendõrségi
hírek
BÛNÜGY:

Téli
színházbérlet

A legutóbbi vásárt nagyon sokan látogatták. Sajnos az elõzetes felhívások ellenére a látogatók figyelmetlenségét ismét kihasználták tolvajok, kisebb lopások elõfordultak.
Egy családi rendezvény roszszul végzõdött, italozás közben
többen összeszólalkoztak, verekedés lett a vége. A rendõri eljárás folyamatban van.
Két öngyilkosság történt az
elmúlt hónapban. Egyedül élõ
idõs emberek akasztották fel
magukat.
Tûzhöz riasztották a rendõrjárõrt, aki elzárta a gázcsapot,

majd a közben kiérkezõ tûzoltók
eloltották a tüzet, ami a kazánból
indult. Személyi sérülés nem történt. A rendõrség kérése, hogy az
elõírásoknak megfelelõen tüzeljenek. Szereltessenek fel széndioxid mérõt, ami életet menthet!
Az õszi szünetben fiatalkorúak garázdálkodtak városunkban.
A kár, melyet okoztak, több
százezer forint. Az eljárás folyamatban van ellenük.
A rendõrség területén több
tolvajbanda lopta a fát. A tolvajok több százezer forint kárt
okoztak a tulajdonosoknak. Elfogták õket, az ügy vádemelési
javaslattal a bíróságon folytatódik.

KÖZLEKEDÉS:

A ködös, csúszós õszi idõben
kérjük, vezessenek óvatosan!

13.

szedjük magunkat, akire fõzhetünk, akinek átrendezhetjük a
lakását - még ha nem is éhes, és
egyenesen rühelli a rendet. Vagyis a barátság arra is jó, hogy
megtudjuk, hogy néha egyáltalán nem lehet minket elviselni… és nem is biztos, hogy mindenben a férfiak a hibásak…
Akár röhögni is lehetne azon,
hogy egyikünk sem könnyû
eset…
Fõszereplõk: Xantus Barbara,
Zorgel Enikõ, Mészáros Árpád
Zsolt, Gemer Csaba
Jegy ár: 3.300 Ft

MÁRCIUS 9. SZERDA, 19.00

Szüle Mihály-Walter László-Harmath Imre

EGY BOLOND
SZÁZAT CSINÁL

zenés bolondság
Pannon Várszínház
Szüle Mihály, aki írta, jól tudta, hogy semmi sem olyan hatásosan kacagtató, mint az, ha
minden szereplõ a másikat nézi
bolondnak. A közönség pedig
ma éppúgy harsog a viharos derültségtõl, mint valamikor, amikor még commedia dell' arte néven ismerték az ilyen zenés bolondságot!
Jegy ár: 3.300 Ft
Bérlet ára: 8.900 Ft

n

Kisebb koccanásos balesetek,
és egy gázolás történt októberben. A zebrán elütöttek egy
gyermeket, aki nyolc napon túl
gyógyuló sérüléseket szenvedett.
Statisztikák szerint is a legtöbb balesetet a kerékpárosok
okozzák. A rossz látási viszonyok, a korai sötétedés miatt figyeljenek a szabályok betartására, szereljenek fel lámpát a kerékpárokra. „Látni és láttatni“ tartsák be ennek a kampánynak
a felhívását!
Az iskolákban is jelen van a
rendõrség, az utóbbi idõben
két elõadást is tartottak, bûnügyi felvilágosító elõadást és
drogokról, azok veszélyeirõl. A
felvilágosító, megelõzõ elõadásokat a késõbbiekben is folytatni fogják.

n

Vodafone: Családon belül díjmentesen

Kedvezményes Vodafone
Family csomagok 4 fõre
már 6 880 Ft-tól
Igazi családi ajánlattal jelentkezik a Vodafone, mondta el

Milánkovics Mirkó üzletvezetõ, aki hozzátette, új ajánlatuk-

kal egy négytagú család esetében mindössze havi 6880 Ft-os
költséggel elérhetõ a családon
belüli díjmentes beszélgetés és
üzenetküldés. A Vodafone
Family elõfizetõit semmilyen
különdíj nem terheli, ugyanakkor a családok a meghatározott
tarifákkal már a második elõfizetéstõl jelentõs kedvezményt
élvezhetnek, mesélte Mirkó.
A Family ajánlatokat az érintettek körében végzett kutatások alapján alakítottuk ki. A
kutatások alapján jól tudjuk,
hogy a sok szülõ elsõsorban
azért ad „elsõ“ telefont a gyerekeknek, hogy mindig biztonságban tudja õket, hogy a gyermek mindig elérhetõ legyen, és
õ is bármikor hívhassa a szülõket. Erre az igényre tökéletes

válasz az új feltöltõkártyás Kid
csomag, amellyel a családon
belüli beszélgetések díjmentesek, még nulla forintos egyenleg esetén is. A Kid csomag
nagy elõnye, hogy a biztonság
és a kölcsönös elérhetõség mellett a költségek elszaladásától
sem kell tartani. A kicsit nagyobb, már aktívan internetezõ gyerekeknek a Family
csomag részeként a szintén új
Young csomagot ajánljuk. Ez a
csomag kiemelkedõen magas, 2
GB-os adatforgalmi kerettel áll
a fiatalok rendelkezésére, miközben a családon belüli díjmentes hívásokkal biztosítja,
hogy a családtagok bármikor
külön költségek nélkül elérhessék egymást.
A Young csomag (2 éves
szerzõdéssel és e-pack-kel) havi 2 990 Ft-ba kerül, a családon
belüli díjmentesség és a további havi 30 perc belföldi nor-

máldíjas hívás, vagy SMS küldés mellett havi 2GB-os adatforgalmi keretet is biztosít. A
Kid feltöltõ kártya 0 Ft-ért
rendelhetõ meg és így minden
további költség nélkül tudja a
gyermek a szüleit hívni. Természetesen igény esetén a kártyára más irányba lebeszélhetõ
egyenleget, illetve adatforgalmi keretet is fel lehet tölteni.
A Young és a Kid csomagok
a 18 éven aluliaknak szólnak és
csak a Vodafone Family csomag részeként, 2 felnõtt elõfizetés mellett érhetõek el. Szintén a Family ajánlat részeként
jelent meg a Go Medium elõfizetés, amely (2 éves szerzõdéssel és e-pack-kel), havi 3 690
Ft-os elfizetési díjért 500MB
adatot és 100, bármilyen belföldi irányban lebeszélhetõ
percet vagy SMS-t kínál a szülõknek.
A Family csomag alapfeltétele két darab havi elõfizetéses
csomag: Go Medium, Go+,
Red EU, Red Basic, vagy Red
Plus. A Family csomagokat
egy elõfizetõ nevére lehet megrendelni, és már a második elõfizetéstõl kedvezményes a havi
díj is: így egy négytagú család
esetében az egymás közötti díjmentes beszélgetés 2 felnõtt

14.

elõfizetéssel már havi 6 880 Ftért elérhetõ, két Go Medium
és két Kid csomaggal. Természetesen a Vodafone gondolt a
nagyobb családokra és a nagyszülõkre is: éppen ezért a Family tovább bõvíthetõ, mind felnõtteknek, mind pedig gyerekeknek szánt kártyákkal - és a
Familyn belül a kommunikáció mindig díjmentes marad.
A sokat kommunikáló, a korlátlanságot választó családoknak ajánlott a „dupla Red
Medium EU + két Young“
kombináció, ami minden családtag számára havi 2GB-os
adatforgalmi keretet kínál. A
Family L választásával a 24 hónap alatt elérhetõ megtakarítás
a családon belüli díjmentesség
mellett a Family csomag kedvezményével 48 ezer Ft.
A családok számára ideális
kombinációk kiválasztásában
örömmel segítünk a DUNA-

FÖLDVÁR, KOSSUTH LAJOS UTCA 8. szám alatti
Vodafone üzletben (Kati virágbolt mellett), ahol természetesen meg lehet ismerkedni
a Vodafone egyéb ajánlatival
illetve rendkívül gazdag készülék kínálatával is!
Szeretettel várjuk üzletünkben!
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Nyáron megalakult a
Vallum Íjász Egyesület
Az alig pár hónapja szervezõdött Vallum Íjász Egyesület elnöke, Böde Sándor a megalakulás körülményeit ismertetve elmondta, hogy korábban szintén a városunkban mûködõ hagyományõrzõ íjász egyesületbõl vált ki az alapító öt tag, akik
azért döntöttek a kiválás mellett, mert az egyletben a sport
helyett egyre inkább a politikára helyezõdött a hangsúly.

n SZABADOS SÁMUEL

Döntésük az idõ múltával helyesnek bizonyult, hiszen jelenleg már 21 fõs a tagságuk. A legfiatalabb 8 éves, a legidõsebb
nyugdíjas korú. Az elnök szerint
népszerûségük háttere, hogy a
szabadidõ hasznos eltöltése kapcsán többfajta élmény szövi át tevékenységüket. A természet közelsége, a hosszú gyaloglások terepen, a nyugalom, a koncentráció és a jó közösségi szellem jelenti a vonzerõt. Az eltelt idõ
alatt rendszeres résztvevõi lettek
városunk és a környezõ települé-

sek kulturális, közéleti eseményeinek is. Ez alkalmakkor az a
céljuk, hogy népszerûsítsék a
sportágat. Bemutatják eszközeiket, ki lehet próbálni az íjakat.
Büszkék arra, hogy fõleg az ifjúsági korú versenyzõik néhány
hónap alatt jelentõs versenysikereket értek el: például a 3D-s
rácalmási versenyrõl nyolc éremmel jöttek haza a gyerekek, többen aranyéremmel. A legsikeresebben Pálfi Bence, Böde Levente, Pápa Dóra és Fekete Gábor
versenyzett.
A hazai sportíjászat igen széles versenylehetõségeket biztosít. Sok kategóriát hirdetnek.

A Szekszárd II. elleni mérkõzésünkön olyan csapatnál vendégeskedtünk, ahol NB III-as
játékosok is játszanak, mivel a
harmadosztályú egylet tartalék
gárdájának számítanak. A mérkõzés jól kezdõdött számunkra,
hiszen a 7. percben Széles góljával már vezetéshez jutottunk. A
mérkõzés során kiderült, hogy
ellenfelünk nem jelent nagy veszélyt a kapunkra, a második
félidõben még büntetõt is hibáztak, így gyõzelmünk megérdemelt volt.
A következõ fordulóban Tamásiban léptünk pályára. Az
utolsó helyezett elleni meccsen

költségek, és fõleg az utazások
sok pénzt igényelnek. Az országos versenyekre nem ritkán
két- háromszáz kilométert kell
utazni.
A jövõben szívesen várnak támogatókat, szponzorokat, hiszen rövid idõ alatt szép sikereket értek el, ezzel városunk hírnevét öregbítették. Növekvõ
létszámuk jelzi, hogy sokaknak
biztosítanak hasznos szabadidõ
eltöltési lehetõséget. Örömmel
várják edzéseinken a csatlakozni
szándékozókat.
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Középmezõnyben
a kézilabdásaink
Sikerült megkapaszkodnia
az idén NB II-be feljutott
Holler UFC kézilabdacsapatnak a tabella középmezõnyében. Jelenleg a 8. helyen
állnak a földvári fiúk a 12
gárdát felvonultató bajnokságban.

n SZABADOS SÁMUEL

Továbbra is dobogós helyen
áll focicsapatunk
n SZABADOS SÁMUEL

Vannak futó, gyalogló, akadály
leküzdõ, történelmi, vagy vadász íj, csigás íjversenyek. Népszerûek a 3D-s viadalok. Az
egyesület tagjai fõleg a terep,
gyalogló vagy akadály-leküzdõ
versenyeken indultak eddig.
Céljuk, hogy mielõbb felvételt
nyerjenek a Magyar Íjász Szövetségbe. Az elkövetkezõ hónapokban ketten edzõi képzésen
vesznek részt a szakmai fejlõdés
biztosítása érdekében.
A sportág mûvelése anyagi
kiadásokat is kíván: egy középkategóriás versenyíj ára 30-40
ezer forint. Az egyesület jelenleg szerény anyagi lehetõségekkel rendelkezik. Az önkormányzattól kaptak évi támogatást, de bizony a versenyzõknek, a szülõknek is zsebbe kell
nyúlniuk, mivel a nevezési

a papírforma érvényesült, már
az elsõ félidõben Farsang két
góljával vezetéshez jutottunk. A
folytatásban az 50. percben ismét Farsang volt eredményes,
tíz perccel késõbb pedig Horváth növelte góljaink számát.
Bár a házigazdák szépítettek, az
utolsó negyedórában újra csatárainké volt a fõszerep. Tóth két
találatával alakult ki az 1:6-os
gyõzelmünk. Fiataljaink 11:0-ra
gyõztek.
Az élcsoporthoz tartozó
Bonyhád elleni hazai meccsen
sajnos vereséget szenvedtünk az
egyértelmûen jobban focizó
vendégeinkkel szemben. 0:1-es
félidõ után 3:0-s vendégsiker
született. A második félidõben

0:2-es állásnál büntetõt ítélt számunkra a játékvezetõ, így lehetõség adódott, hogy szorosabbá
tegyük az eredményt, de a büntetõt sajnos nem tudtuk értékesíteni.
A Kakasd elleni mérkõzésen a
pálya rossz minõsége miatt felcserélõdött a pályaválasztási
jog, így itthon rendezték meg a
találkozót. Az elõmérkõzésen
földvári siker született, ifistáink
remekeltek, 4:1 lett a végeredmény. A felnõttek mérkõzésén
is magabiztos hazai gyõzelem
született. Huszti két góljával
2:0-s elõnnyel fordultak a csapatok. A második 45 percben
Szili, Ferenczi és Horváth növelte góljaink számát, így 5:0-s
hazai siker született.
Az õszi utolsó elõtti forduló
elõtt a harmadik helyen állunk 3
pontra lemaradva a listavezetõ
Majostól.

15.

n

Három gyõzelem és négy
vereség az eddigi mérleg, ez 6
pontot jelent. A középmezõny elég szoros, egy gyõzelemmel szerencsés esetben
akár három helyezést is elõreléphetnénk. Jó hír, hogy a
bajnokság góllövõ listáját
Pach Alex, a Holler UFC játékosa vezeti 56 találattal.
Októberben volt egy hullámvölgy, mikor sorozatban
három vereséget szenvedtünk, de a Mecsek Takarék
elleni gyõzelem ismét meghozhatja az önbizalmat. Az
eddigi eredmények és tapasztalatok alapján úgy tûnik, sikerül megkapaszkodnunk a
magasabb osztályban, s reményeink szerint nem kell
élet-halál harcot vívnunk a
bent maradásért.
Még nem közölt eredmények: Kalocsa - Holler UFC
36:25, Holler UFC - Pécsi
VSE II 28:31, Holler UFC Izzó SE 25:33,Holler UFC Mecsek Takarék 34:31.
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Fotó: Kõszegi Dániel

Megújul az önkormányzat
gépparkja

Jobb az idei
szõlõtermés a múlt évinél

A polgárõrség kétéves Dacia
Duster terepjárója önkormányzati tulajdonba kerül.

Október közepe felé befejezõdtek a szüretek a város környéki szõlõkben. Az esõs idõ
beköszönte felgyorsította a
betakarítást. A gazdák egybehangzó véleménye szerint az
idei szõlõ minõsége felülmúlta
a múlt évit.

n BALOGH EMESE

Dunaföldvár Város Önkormányzata vásárolja meg a helyi polgárõrség Dacia Duster
terepjáróját - tájékoztatta lapunkat Horváth Zsolt polgármester. Mivel a polgárõrök az
év elején új autót nyertek, a
kétéves terepjárójukat értékesítik. Az autó ismeretében
döntött úgy a képviselõ-testület, hogy az önkormányzat számára - a mezõõrség technikai
fejlesztésére szánt 3 millió Ftos keret terhére - megvásárolja
a jármûvet.
Korábban a terepjáróval
többször segítették a polgárõrök az önkormányzat, a rendõrség munkáját, s hasonlóan

lesz ez a jövõben is. A gépjármû a mezõõrök mellett a rendõrök és a külterületre kiszálló
hivatali dolgozók munkáját is
segíti majd.
A hivatali személygépkocsik
száma mégsem fog gyarapodni, tudtuk meg Horváth Zsolttól, mivel Opel Astra jármûvétõl licit útján megválik az
önkormányzat. Gyarapodik viszont városunk tanyabusz állománya. A vidékfejlesztési
programban 100 százalékos támogatottságú
tanyabuszt
nyert el városunk, melynek
mindössze az áfáját kell az önkormányzatnak megfizetnie. A
korszerû, mozgásban akadályozottak számára is könnyen
használható jármû - megkönynyítve mindennapjaikat - a
külterületen élõket szolgálja
majd.
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n SZABADOS SÁMUEL

Dr. Sûrû János agrárszakember szerint az idei év klimatikus
viszonyai voltak kedvezõbbek a
múlt évinél. Volt megfelelõ
mennyiségû csapadék és sok
napsütés. A cukorfok ennek
megfelelõen alakult, októberben elérte a 21 fokot. A szakemberek szerint az utóbbi években
egyre nagyobb jelentõségre tesz
szert a savtartalom a borminõség kialakulásában. Az idén ez
7,5-ös értéket mutatott, ami optimálisnak tekinthetõ.

Az év során szükség volt a
permetezésre is a csapadékos
idõszakok miatt. A gazdák egyre nyitottabbak az új eljárásokra, a hatékonyság néhány év
múlva már mérhetõ lesz.
A termés mennyisége kicsit
kevesebb a múlt évinél, a bor
minõsége viszont jobb lesz. A
felvásárlási árak csak kis mértékben emelkedtek a korábbi
évhez viszonyítva.
Régi hagyománya a hazai
borkultúránknak, hogy november elején, Imre és Márton napok környékén mondanak elõször véleményt a borokról. Ehhez ünnepi jellegû események is
kötõdnek, például a borszentelés. Az bor ízvilága viszont csak
késõbb áll össze, vannak olyan
borfajták, melyeknél két évet is
kell várni, hogy a legtökéletesebb minõségét elérjék.
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