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Dunaföldvári

Fejlécfotó: Magyari Ákos

Január 21-én a magyar kul-
túra napja előestéjén adták 
át a Dunaföldvári Művelő-
dési Központban azokat a 
rangos elismeréseket, me-
lyek a városunkért végzett 
kulturális tevékenységet, 
annak támogatását és a 
média segítségét ismerik 
el.  2016-ban a Dunaföldvár 
Kultúrájáért Díjat a kuratóri-
um Lukácsi Pál nyugalma-

zott gimnáziumi tanárnak 
ítélte oda. Alábbi méltatás a 
díjátadón hangzott el. 

sziEgl EriKa – Balogh EmEsE

Lukácsi Pál (1947)
Decsen egy háromgyerme-

kes sárközi családban született 
legfiatalabb fiúgyermekként. 
Az általános iskolát szülőfalu-
jában, a középiskolát ►
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Szekszárdon végezte, a 
Garay János Gimnáziumban. 
Felsőfokú tanulmányai megkez-
dése előtt a decsi kultúrházban 
dolgozott művelődésszervező-
ként, majd képesítés nélküli taní-
tóként egyszemélyes igazga-
tó-tanítója volt a Leperd pusztai 
összevont iskolának. 

1967-ben a szegedi József 
Attila Tudományegyetem ma-
gyar-orosz szakos hallgatója lett. 
1972-ben középiskolai tanári 
diplomával a kezében megyei 
ösztöndíjasként Tamásiban, a 
Béri Balogh Ádám Gimnázium-
ban kezdett tanítani feleségével, 
Mészáros Irmával. Két gyerme-
kük született, Zoltán és Péter. Ma 
már két szép kislányunokájuk is 
van.

1980-ban kinevezték a Magyar 
László Gimnázium igazgatójá-
nak, így kerültek Dunaföldvárra. 
Tíz éven át vezetője, majd 2007-
ig, nyugdíjba vonulásáig az 
iskola tanára volt. Irányításával 
erősödött a korábban sok problé-
mával küzdő iskola. Növekedett 
a tantestület és a tanulók létszá-
ma. Fontosnak tartotta a tanórán 
kívüli élményeket is. Író olvasó 
találkozók, rendhagyó irodalo-
mórák, iskolamozi, kiállítások, 
színházi előadások szervezésével 
gazdagította a gimnázium kultu-
rális rendezvényeinek számát.

Tanárként eredményesen fog-
lalkozott tanítványaival. Tehetsé-
ges diákjai több alkalommal el-
jutottak az országos versenyek 
utolsó fordulóiba, s ott jó ered-
ményeket értek el. Elindította és 
lelkesen segítette a gimnáziumi 
diákújságot, a DUDI-t, azaz a 
Dunai Diák című lapot.

Fontos szerepet játszott a 
Magyar László hagyomány meg-
teremtésében és gazdagításában, 
a Magyar László napok szerve-
zésében. Előadással szerepelt 
1982-ben a Dunaföldváron meg-
tartott nemzetközi Afrika-konfe-
rencián.

1989-ben elvégezte a MUOSZ 
újságíró stúdióját, de már a ko-
rábbi években rendszeresen tu-
dósította a Tolna megyei Népúj-
ságot a földvári eseményekről. 
Alapító tagja, szerkesztője és új-
ságírója volt a Dunaföldvár című 

közéleti lapnak, később, megszű-
nése után helytörténeti témájú 
írásait rendszeresen olvashattuk 
a Part-Oldalak című újságban is. 

Nyugdíjba vonulása, azaz 
2007 óta még aktívabban foglal-
kozott, foglalkozik Dunaföldvár 
múltjával. 2008-ban „Közös kin-
cseink: mesélnek a meghívók” 
címmel nagysikerű kiállításon a 
Berze-Nagy Ilona Városi Könyv-
tárban mutatta be a három évtize-
de gyűjtött dunaföldvári apró 
nyomtatványokat, meghívókat, 
kisplakátokat, amelyekből a láto-
gatók elé tárult a város kulturális 
életének múltja.

Helytörténeti munkáját az 
utóbbi évtizedben megjelent 
könyvei sora is jelzi. Két önálló 
kötete van, és öt könyvben társ-
szerző vagy társszerkesztő volt.

Társszerzőként részt vett a 
Magyar László Gimnázium év-
könyveinek megírásában. Aktív 
tagja volt annak a szerzőgárdá-
nak, amely több éves kutatómun-
ka után 2009-ben és 2011-ben 
megjelentette a Földvári tabló 
két kötetét, ezzel emléket állítva 
azon elődeinknek, akik tudomá-
nyos, kulturális vagy sporttevé-
kenységükkel, munkájukkal 
öregbítették Dunaföldvár hírne-
vét.

2010-ben jelent meg a saját 
szerkesztésű Földvári Helikon, 
amelyben a Dunaföldvárhoz 
kapcsolódó szépirodalmi, publi-
cisztikai és tudományos írásokat, 
illetve a földvári születésű vagy 
ihletettségű alkotók munkáit 
gyűjtötte össze.

2014-ben önálló kötettel je-
lentkezett. Nagy kutatómunkát 
követően megírta A dunaföldvári 
színjátszás krónikája című kiad-
ványt, amelyben a helyi műked-
velő színjátszás történetét örökí-
tette meg a 19. század végétől 
napjainkig, azaz 2012-ig. 

2015-ben társszerkesztője volt 
a Csepeli, a lélekvéső című kö-
tetnek, amely a hetvenéves helyi 
alkotóművészt, Csepeli Istvánt, a 
népművészet mesterét köszön-
tötte. A kötetek kapcsán szívesen 
vett részt a könyvtárban, a város-
házán, a kertbarátoknál vagy a 
nyugdíjasklubban tartott könyv-
bemutatókon.

A könyveken kívül előadások-
kal is többször szerepelt: többek 
között a református gyülekezet-
ben Mándy Ivánról, Pilinszky Já-
nosról, Örkény Istvánról, Weöres 
Sándorról tartott ismeretterjesz-
tő-emlékező előadást, de a refor-
mátus gyülekezet és templom 
150 éves történetéről is. 

Pedagógusi és iskolavezetői 
munkáját kitüntetésekkel ismer-
ték el: Miniszteri dicséret (1974), 
Kiváló Munkáért (1983), Peda-
gógus Szolgálati Emlékérem 
(2007).

*   *   *
A Dunaföldvár Kultúrájáért 

Alapítvány kuratóriuma Év Me-
cénása díját a DUTRADE Zrt. 
képviseletében Nyikes Csaba 
operatív igazgató, a Csigi Beton 

Építőipari Kft. képviseletében 
Csiginé Köntös Orsolya ügyve-
zető vette át. 

Az Év Médiapartnere – újon-
nan alapított – díjat a Dunaújvá-
rosi Hírlap kapta. Várkonyi Zsolt 
lapigazgató főszerkesztő meg-
tiszteltetésként és felelősségként 
értékelte az elismerést. Mint 
mondta, másfél éve ismét befo-
gadásra talált a Dunaújvárosi 
Hírlap Dunaföldváron. A szer-
kesztőgárda kötelességének érzi, 
hogy Dunaföldvárról is tudósít-
son, s ehhez megtalálta a megfe-
lelő munkatársakat is: L. Mészá-
ros Irma, Gallai Péter és Szabó 
Szabolcs személyében, akik 
szívügyüknek érzik a település 
életének eseményeiről való hite-
les információszolgáltatást.

►

Takács Zoltán halálával megü-
resedett egy képviselő-testü-
leti hely városunk önkormány-
zatában. 2015. december 
15-étől Cziger János István, a 
2014. évi önkormányzati vá-
lasztások kilencedik legtöbb 
szavazatot kapott jelöltje tölti 
be ezt a helyet, ő Dunaföldvár 
Város Képviselő-testületének 
nyolcadik tagja. 

Balogh EmEsE

Cziger János István tősgyö-
keres dunaföldvári családból 
származik. Édesanyja a külvégi 
iskolában generációk sorát ta-
nította, édesapját gazdálkodó-
ként, önkormányzati képvi-
selőként jól ismerik a duna-
földváriak. 

A 31 éves képviselő felesé-
gével, kisfiával külvégen él. 
Okleveles közgazdász, tanul-
mányait a Budapesti Corvinus 
Egyetemen végezte. 

„Szülői nyomásra lettem 
közgazdász – meséli -, azt 
mondták, ha elvégzem az 
egyetemet, utána bármi lehe-
tek. Akár még mezőgazdász 
is…”

Már egyetemistaként tudta, 
hogy Dunaföldváron akar élni. 
Döntését nem volt egyszerű 
megvalósítania. Ismerősei 
nem értették, miért nem marad 
Budapesten, ahol könnyen 
kapna munkát. Hazajött, annak 
ellenére, hogy itthon nehéz 
volt elhelyezkednie. Minden-
félébe belevágott, nem találta 
a helyét. A szakmájában dol-
gozva rádöbbent, hogy nyolc 
órát ülni négy fal között egy 
íróasztal mögött számára a ha-
lállal azonos. Váltani akart. 
Körülnézett a munkaerőpia-
con, munkavédelmi technikus 
végzettséget szerzett, s 

Cziger János István a 
képviselő-testületben

►

Cziger János István
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A „Tiszteletet az éveknek, 
biztonságot az időseknek” 
program részeként a duna-
földvári polgárőrség nagyvo-
nalú gesztussal támogatta a 
75 év feletti és a 25 év alatti 
helyi lakosokat. 

Balogh EmEsE

A Dunaföldvári Polgárőrség 
vezetőjének javaslata valósult 

meg azon a januári napon, 
amikor minden ötödik 75 év fe-
letti, illetve 25 év alatti dunaföld-
vári lakos gyógyszertári számlá-
jának kiegyenlítését átvállalta a 
földvári polgárőr szervezet. 

Széles János megyei parancs-
nok tájékoztatása szerint ez a ka-
ritatív cselekedet is része volt 
annak a folyamatnak, amely a 
földvári lakosok életének meg-

könnyítése érdekében indult el. 
Mint mondta, önkormányzati 
képviselőként is gyakran tapasz-
talja, hogy az idősek elhallgatják 
rászorultságukat, illetve a tör-
vény nem teszi lehetővé a kis-
nyugdíjasok támogatását. Az is 
ismert, hogy az idős emberek 
számára az egyik legnagyobb 
terhet a havi gyógyszeradagjuk 
kiváltása jelenti, hiszen sokak-
nak 20-30 ezer forintot kell ha-
vonta gyógyszerekre fordítaniuk. 
Ezért is döntöttek úgy, hogy tá-
mogatják a helyi vezető kezde-
ményezését.

Az Amarillisz patikában 
minden ötödik 75 évnél idősebb 
dunaföldvári, a Platán gyógy-
szertárban minden ötödik 25 

évnél fiatalabb dunaföldvári 
számlájának kiegyenlítését vál-
lalták át.

Főként a kisgyermekesek szá-
mára jelentett nagy örömöt az 
egyszeri támogatás, tudtuk meg 
Dr. Stingli Józseftől, aki nagyon 
pozitív kezdeményezésként érté-
kelte a helyi polgárőség karitatív 
tevékenységét. 

 „Nagyon jó volt az akció 
visszhangja, többen örömükben 
el is sírták magukat – meséli 
Vida Sándorné dr. – Tapasztal-
juk, hogy a kisnyugdíjasok, az 
egyedül élők nehezen tudják ki-
váltani a gyógyszereiket, gyak-
ran szelektálásra kényszerülnek. 
Számukra ez az akció igazi aján-
dékot jelentett.”

munkavédelmi koordinátor-
ként dolgozott egy multinacio-
nális építőipari cégnél. Kezdte 
megtalálni önmagát. A cég köl-
tözésével azonban új munkahe-
lyet kellett keresnie. 

Németkéren lett telepvezető, s 
úgy érzi, végre megtalálta a neki 
való hivatást: a természet közelé-
ben van, állatokkal foglalkozik és 

16 ember napi munkáját irányítja. 
„Nem az a kérdés, miért vagyok 
telepvezető egy corvinusos diplo-
mával, hanem az, miért mentem a 
Corvinus Egyetemre”- mondja. 

A képviselő-testületben Takács 
Zoltán helyére került.  „2014-
ben, az önkormányzati választá-
sok előtt épp ő keresett fel azzal, 
hogy nem akarok-e a Fidesz-KD-

NP színeiben elindulni. Rövid 
gondolkodás után igent mond-
tam”- meséli.

Önkormányzati képviselőként 
a város fejlesztéséért szeretne te-
vékenykedni. Ezzel kapcsolatos 
konkrét céljai még nincsenek, 
„az uniós pénzek határozzák 
meg egy város fejlődését, ezeket 
kell kihasználni”- mondja. 

2014-es képviselő-jelölti prog-
ramjában két sarkalatos pontot ne-
vezett meg: „a Dunaföldváron me-
zőgazdaságból élők számának, jö-
vedelmének növelése új piaci szeg-
mensek kialakításával, valamint a 
dunaföldvári fiatalok elköltözésé-
nek megakadályozása, annak visz-
szafordítása, a munkahelyteremtés 
és a vállalkozási kedv növelése”.

►

Takács Zoltán halálával ve-
zető nélkül maradt a Fidesz 
dunaföldvári csoportja. El-
nököt 2015. december 18-
án, alelnököket 2016. január 
14-én választottak a tagok.

Balogh EmEsE

Decemberben minden megbí-
zatásra kiterjedő pályázatot kiírt 
a szervezet – tájékoztatta lapun-
kat Jákli Mihály, akit a decem-
ber 18-i választáson határozott, 
egyértelmű fölénnyel választott 
elnökévé a helyi tagság. Ezen a 
napon tagfelvétel is történt. A 
megfelelő ajánlások, nyílt sza-
vazás és 30 napos kivárási idő 
után a Fidesz felvette tagjai 
sorába Dr. Hallai Róbertet, így a 
helyi képviselő testületben 
immár három Fidesz által támo-
gatott képviselő – Cziger János 
István, dr. Hallai Róbert és Jákli 
Viktor – dolgozik.

Az alelnökök személyére két 
főt Jákli Mihály, hármat a tagok 
javasoltak. A 2016. január 14-i 
választáson Nagy Lászlónak, 
dr. Nyuli Gyulánénak, Szabó 
Péternek és Tóth Balázsnak 
szavaztak bizalmat a megjelen-
tek. 

Újabb két fő tagfelvételi ké-
relmének elbírálása is zajlik - 
tudtuk meg Jákli Mihály elnök-
től, aki legfontosabb feladatá-
nak a tagság bővítését, az 
egység megteremtését és a tör-
tető fiatalok érdekeinek a cso-
port érdekei alá rendelését 
tartja. 

Tisztújítás a helyi Fidesz 
szervezetnél

Jákli Mihály

Gyógyszertári meglepetés 
a polgárőrségtől

Vida Sándorné dr.

Gyógytorna!
alapszolgáltatási Központ 

Egészségmegőrző, átmozgató 
gyógytorna indul az Alapszol-
gáltatási Központban (Duna u. 
13.) február 3-tól, szerdánként 9 
órától nyugdíjasok részére.

Szeretettel várunk minden ér-
deklődőt, aki aktívan tenni sze-

retne derék és hátfájása, ízületi 
panaszai csökkentése érdeké-
ben.

Jelentkezni a 06-75/341-068 
telefonszámon lehet. 

A szállításban segítséget nyújt 
a Támogató Szolgálat: Lipták 
Tamás: 06-30/5297925.
A szolgáltatás térítésmentes!
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Pályázati 
felhívás

a Dunaföldvári Polgármesteri 
Hivatal pénzügyi ügyintéző 
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közszolgálati jogviszony (6 
hónap próbaidő)

Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő

A munkavégzés helye: Tolna 
megye, 7020 Dunaföldvár, Kos-
suth L. u. 2.

A munkakörhöz tartozó főbb 
tevékenységi körök: Pénzügyi, 
számviteli, gazdálkodási fel-
adatok ellátása. Beszámolók, 
mérlegjelentések készítése, 
könyvelése, pénzügyi adatszol-
gáltatás teljesítése, CGR integ-
rált pénzügyi rendszer, KGR 
használata.

Jogállás, illetmény és juttatá-
sok: A jogállásra, az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra 
a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
(Kttv.) rendelkezései az irány-
adók.

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság.
• Cselekvőképesség.
• Büntetlen előélet.
• A 29/2012. (III.7.) Korm. 

rend. 1. sz. melléklet 19. 
pontjában meghatározott 
végzettséget, szakképesítést 
igazoló okiratok másolata.

• Kttv. 85-87. §-a szerinti ösz-
szeférhetetlenségnek való 
megfelelés és nyilatkozatté-
tel.

• Regisztrált mérlegképes 
könyvelői végzettség.

• Felhasználói szintű számvi-
teli/pénzügyi szoftverisme-
ret.

• Vagyonnyilatkozat-tételi el-
járás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál 
előnyt jelent:

• Költségvetési területen szer-
zett szakmai tapasztalat.

• Egyetemi vagy főiskolai 
szintű közgazdasági felsőok-
tatásban szerzett szakkép-
zettség.

• Államháztartási szakon szer-
zett mérlegképes könyvelői 
képesítés.

• Integrált pénzügyi-számvite-
li rendszer ismerete.

A pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások:

• A pályázó a 45/2012. (III.20.) 
Korm. rend. 8. § alapján ké-
szített fényképes szakmai ön-
életrajza.

• A 29/2012. (III.7.) Korm. 
rend. 1. sz. melléklet 19. 

pontjában meghatározott 
végzettséget, szakképesítést 
igazoló okiratok másolata.

• 3 hónapnál nem régebbi ha-
tósági erkölcsi bizonyítvány 
(vagy annak megkérését iga-
zoló dokumentum másolata), 
annak igazolására, hogy nem 
áll közügyektől, foglalkozás-
tól vagy tevékenységtől ►

A „Társadalmi és környezeti 
szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés” címet vi-
seli a Terület- és Település-
fejlesztési Operatív Program 
(TOP) keretében megjelent 
legújabb felhívás, amely a 
térség turisztikai fejlesztésé-
vel a foglalkoztatás növeke-
dését is eredményezheti. 

FEhérvári tamás

A felhívás célja, hogy a tu-
risztikai szempontból vonzó 
kulturális, épített illetve termé-
szeti örökség fejlesztésével 

erősödjön a helyi gazdaság, nö-
vekedjen a foglalkoztatás, és a 
turisták hosszabb időt töltsenek 
el adott területen. Tolna megyé-
ben összesen 1 542 millió forint 
pályázható, a támogatási kérel-
meket 2016. február 25-től áp-
rilis 27-ig lehet benyújtani. 

A felhívás a kormány által el-
fogadott Tolna Megyei Integ-
rált Területi Program megvaló-
sítását szolgálja. 

A felhívásokkal kapcsolato-
san további információk érhe-
tőek el a www.palyazat.gov.hu 
internetes oldalon.

Turizmusfejlesztéssel a 
munkahelyteremtésért

Meghívó
Dunaföldvár Város Önkor-

mányzatának Képviselő-tes-
tülete 2016. február 23-án 
(kedden) 18 órakor a polgár-
mesteri hivatal nagytermében
KÖZMEGHALLGATÁST
tart, melyre ezúton meghí-
vom Dunaföldvár város pol-
gárait és a civil szervezetek 
képviselőit.
Tervezett napirendi pontok:
1. A 2016. év új feladatai:

• Költségvetés
• Pályázati lehetőségek
• Fejlesztési tervek, lehe-

tőségek
Előadó: Horváth Zsolt pol-
gármester
2. A lakosság közérdekű kér-
déseire válaszolnak a képvi-
selők, a jegyző, a hivatal 
irodavezetői és a polgármes-
ter.
A kábeltévé a közmeghallga-
tást élő adásban közvetíti!

Üléstermi 
tudósítások
Dunaföldvár Város Képvise-
lő-testülete február 2-án tar-
totta soros ülését, melynek 
napirendjén 19 nyilvános és 
egy zárt ülésen tárgyalandó 
téma szerepelt.

BaKsay EriKa

Az első napirendben a testület 
beszámolót fogadott el a lejárt ha-
táridejű határozatok végrehajtásá-
ról, majd az önkormányzat 2016. 
évi költségvetési rendelet-terve-
zetének I. fordulós tárgyalása kö-
vetkezett. A bizottságok vélemé-

nyével és javaslataival összhang-
ban a testület elfogadta illetve 
néhány ponton módosította a ter-
vezetet, kivéve a civil szervezetek 
támogatására javasolt 5 millió 
Ft-os emelést, illetve a képviselői 
tiszteletdíjak 50%-os emelésére 
tett javaslatot. 

A következő napirendben a 
képviselők elfogadták a polgár-
mesteri hivatal 2015. évi munká-
járól elkészített beszámolót, 
majd a letelepedési támogatás 
szabályozásának I. fordulós kon-
cepcióját.

Ezután a testület tárgyalta a 
D-B-M Mikrotérségi Óvoda és 
Bölcsőde 2016/17. évi beíratási 
felhívását, illetve meghatározta 

az intézmény nyári nyitva tartá-
sát. A testület beszámolót foga-
dott el a Dunaföldvári Művelő-
dési Központ és Könyvtár, a 
Tourinform Iroda, illetve a Nap-
sugár Idősek Otthona 2015. évi 
munkájáról.

A képviselők döntöttek az 
önkormányzat kormányzati 
funkció kódok módosításáról, 
majd módosították a Napsugár 
Idősek Otthona alapító okiratát 
és a D-B-M Köznevelési Intéz-
ményfenntartó Társulás, illet-
ve a Dunaföldvár és Környéke 
Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat és Alapszolgáltatási 
Társulás társulási megállapo-
dását. 

A következő napirendekben a 
polgármester beszámolt a társulá-
sokban végzett 2015. évi munkáról. 

A testület ezután meghosszab-
bította a 2016. évben lejáró ha-
szonkölcsön-szerződéseit, utána 
pedig elfogadta Dunaföldvár 
Város Településfejlesztési Kon-
cepcióját. A testület vis maior tá-
mogatás igényléséről döntött a 
Szent László utcai üregleszaka-
dás helyreállítása érdekében, la-
kossági ingatlan-felajánlásokról, 
majd az utolsó napirendben a 
város közvilágítási hálózatának 
korszerűsítéséről döntött. 

A zárt ülésen a képviselők a 
városi kitüntetések adományozá-
sáról hoztak döntést.
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Tisztelt Lakosok! 
A Dunanett Nonprofit Kft. 

teljes szolgáltatási területén be-
vezetésre kerül a házhoz menő 
szelektív hulladékgyűjtés. A 
hulladékgazdálkodási közszol-
gáltatás végzésének feltételeiről 
szóló 385/2014.(XII.31.) Korm. 
rendelet 4.§ (2) alapján a telepü-
lési papír-, üveg-, műanyag, 
fém- és zöldhulladékot a vegyes 
hulladéktól elkülönítetten kell 
gyűjteni. 

A korábbi gyakorlat szerint a 
közszolgáltatás keretében, a 
sárga színű műanyag zsákokban 
a PET- palack és a mosószeres 
flakon mellett az alumínium és a 
vas csomagolási hulladékot (pél-
dául sörös dobozokat, konzerv-
dobozokat) is el lehet helyezni. 

A papír gyűjtésére szolgáló 
kék színű zsákokban a papír mel-
lett az italos karton (például tejes 
doboz) csomagolási hulladék is 
elhelyezhető. 

Flakonokat, italos kartondobo-
zokat összetaposott, kiöblített ál-
lapotban kérjük a hulladékgyűjtő 
zsákokba elhelyezni. Veszélyes 
anyagok tárolására használt cso-
magolóanyagot továbbra se 
tegyék bele a zsákokba. 

A hullámpapírt a szelektív hul-
ladékgyűjtési szállítási napokon 
a zsákok mellé, lapra hajtogatva, 
összekötve kérjük kihelyezni. 

A sárga és kék színű hulladék-
gyűjtő zsákok biztosítását a Tár-
saság végzi a készlet erejéig. Ha 
esetlegesen nem kap csere zsákot 
a fogyasztó, kiteheti átlátszó 
műanyag zsákban a hulladékot.

Kérjük azokat a lakosokat, 
akik későn tették ki a zsákokat és 

azt nem vitte el a gyűjtőjárat, 
akkor legyenek szívesek vissza-
vinni saját ingatlanon belülre, és 
a következő szállítási nap előtti 
estén kihelyezni a zsákokat ren-
dezett módon! 

Csomagolási üveghulladékok 
gyűjtésére az eddigi gyűjtőszige-
tes pontokon megmaradt üveg-
gyűjtő tárolóban van lehetőség. 
Kérjük, hogy a tárolóedényekbe 
továbbra se helyezzenek el síkü-
veget (például ablaküveg, szél-
védőüveg, akváriumüveg, stb.), 
valamint előzetesen veszélyes 
anyag tárolására használt üveget 
(például sósavas üveg).

Dunaföldváron az alábbi sze-
lektívgyűjtő szigetek maradnak 
meg teljes körűen: 

Ifjúság tér, Hunyadi park és 
Hunyadi tér. 

A többi gyűjtőszigeten csak az 
üveghulladék gyűjtő marad meg! 

Kérjük, hogy ne helyezzenek 
mellé szelektív hulladékgyűjtő 
vagy egyéb zsákokat!

Gyűjtési napok a 2016. évben: 
1. kör: Dunaföldvár település 

a 6-os számú főút bal oldalán 
lévő része Pécs irányában

2. kör: Dunaföldvár település 
a 6-os számú főút jobb oldalán 
lévő része Pécs irányában

Kérjük a fentiek szíves tudo-
másul vételét! 

eltiltás hatálya alatt és bün-
tetlen előéletű.

• A pályázó nyilatkozata 
arról, hogy a pályázati 
anyagában foglalt szemé-
lyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hoz-
zájárul.

• A pályázó hozzájáruló nyilat-
kozata a vagyonnyilatko-

zat-tételi eljárás lefolytatásá-
hoz.

• Az esetleges előnyt jelentő té-
nyező meglétét igazoló iratok.

• A pályázó nyilatkozata a 
Kttv. 85-87. § szerinti össze-
férhetetlenségről.

A munkakör betölthetőségé-
nek időpontja: 2016.03.01.

A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2016. február 24.

A pályázat benyújtásának 
módja: Postai úton, zárt boríték-
ban, a pályázatnak a Dunaföld-
vári Polgármesteri Hivatal 
címére történő megküldésével 
(7020 Dunaföldvár, Kossuth L. 
u. 2.). Kérjük a borítékon feltün-
tetni a munkakör megnevezését: 
pénzügyi ügyintéző.

A pályázat elbírálásának ha-
tárideje: 2016. február 29.

A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: Az érvényes pályá-
zatokról a polgármester egyetérté-
sével a jegyző dönt és fenntartja a 
jogot, hogy a pályázati eljárást 
eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázati kiírással kapcsola-
tosan további információt Bárdos 
Lászlóné dr. címzetes főjegyző 
nyújt, a 75/541-550/162 telefon-
számon. 

►

Dunaföldvár Város Önkor-
mányzata licitálás útján történő 
bérbevételre meghirdeti az alábbi 
üzlethelyiségeket:

• Dunaföldvár, (Autóbusz-pá-
lyaudvar) 4141/1 hrsz. alatti 
4 db üzlethelyiség (I. 71,4m2, 
II. 55,8m2, III. 16,53m2, IV. 
82,7m2) licit útján történő 
bérbeadása Az I. sorszámú 
üzlethelyiség – amennyiben 

nincs pályázó az egész helyi-
ségre – megosztva is kibérel-
hető, a szétbontást a pályáza-
ti idő alatt az önkormányzat-
tal egyeztetni szükséges!

• Dunaföldvár, Rákóczi u. 2. 
szám alatti 40 m2 üzlethelyi-
ség licit útján történő bérbe-
adása (volt illatszer bolt)

• Dunaföldvár, Gábor Pál u. 
2. szám alatti 12,6 m2 üzlet-

helyiség licit útján történő 
bérbeadása (volt gyógyászati 
bolt)

Kikiáltási ár: 13.220 Ft/m2/év 
+ ÁFA 40/2015.(II.24.) KT hatá-
rozat szerinti kedvezmény igény-
be vehető

Az ingatlanról további infor-
mációt a Dunaföldvári Polgár-
mesteri Hivatal Városfejlesztési 
és Műszaki Irodája ad. (Duna-
földvár, Kossuth L. u. 2., Tel.: 
75/541-558)

Részletes pályázati kiírás 
2016. január 26. és 2016. febru-

ár 24. között vásárolható meg 
11.000,-Ft-ért (pályázat benyúj-
tásától való visszalépés esetén 
sem visszafizethető) a Dunaföld-
vári Polgármesteri Hivatal Pénz-
tárában (Pénztári órák: hétfő: 
9-12 óráig, szerda: 9-12; 13-
15:30-ig és péntek: 9-13 óráig)

Licitálás időpontja: 2016. feb-
ruár 25. (csütörtök) 10 óra

Helye: Dunaföldvári Polgár-
mesteri Hivatala Dunaföldvár, 
Kossuth L. u. 2. Városfejleszté-
si és Műszaki Iroda tárgyalóter-
me.

Üzlethelyiségek 
bérbeadása licit útján

Házhoz menő szelektív 
hulladékgyűjtés

Január Február Március Április Május Június

1. KÖR 25 22 21 25 23 27

2. KÖR 26 23 22 26 24 28

Július Augusztus Szeptember Október November December

1. KÖR 25 22 26 24 21 27

2. KÖR 26 23 27 25 22 28
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A Téli esték előadássorozat 
vendége február elsején Wie-
demann Tamás, a Magyar 
Nemzet újságírója volt. Előa-
dásában a sajtó szerepéről, a 
sajtószabadság problémáiról 
beszélt. 

szaBados sámuEl

A sajtó szerepe a közvélemény 
formálásában az előadó szerint 
meghatározó, s a jövőben is az 
lesz. Ez a tény a sajtóra és az új-
ságírókra fokozott felelősséget ró. 
A sajtó etikai szabályait ugyanak-
kor nehéz betartani úgy, hogy a 
szólás-, a sajtószabadság se sérül-

jön. Az online oldalakon egyre 
szaporodnak az olvasói kommen-
tek, melyek nem minden esetben 
tükrözik az adott orgánum szelle-
miségét. Így a szerkesztőkre hárul 
a felelősség, hogy eldöntsék, mit 
lehet nyilvánosságra hozni, 
milyen formában.

A nyomtatott sajtó aránya 
sajnos zsugorodik. Szinte minden 
napilap példányszáma évről évre 
csökken, a Magyar Nemzet ese-
tében ez a múlt évben több ezres 
nagyságrendű volt, viszont egyre 
többen olvassák az újságok 
online oldalait. A hetilapoknál 
talán kicsit kedvezőbb a helyzet. 

Érdekesen alakult a regioná-
lis, korábban megyei lapok 
helyzete. Itt is tapasztalható a 
csökkenő tendencia, de helyze-
tük talán kedvezőbb az országos 
lapokénál. Még megtartották 
valamiféle varázsukat, főleg az 
idősebb korosztály körében, van 
igény a társadalomban a szű-
kebb környezetből származó in-
formációkra. 

A hazai újságíró utánpótlásról 
beszélve az előadó megemlítette, 
hogy az utóbbi években az egye-
temek, főiskolák szinte ontották 
a média vagy kommunikáció 
szakon végzetteket. A szakma 
valóban népszerű, de ugyanak-
kor nagy a kiválasztódás. Sok a 
tehetség, de kemény munkával 
és kitartással, alapos felkészült-

séggel lehet csak a rangos és 
színvonalas hazai médiumokban 
szerephez jutni. 

A sajtószabadságról szólva ki-
fejtette, hogy a jól működő de-
mokráciákban is van lehetőség a 
hatalom részéről bizonyos nyo-
mást gyakorolni a médiára. Köz-
tudott, hogy a legnagyobb hirde-
tő maga az állam, ami által lehe-
tősége van arra, hogy a hozzá 
közel álló médiumokat hirdeté-
sekkel juttassa nagy bevételek-
hez. A sajtópiacon is nagy a ver-
seny, így aki több pénzhez jut, 
bővíteni, fejleszteni tud, ami 
több olvasót vonzhat.  Ez nyilván 
nem a sajtószabadság korlátozá-
sa, de mindenképpen elősegíti 
egyes médiumok erősödését 
vagy gyengülését. 

Egyre jelentősebb a sajtó 
közvéleményformáló szerepe

Tavaly több mint 200 pályázó 
javasolta háziorvosát a pályázat 
weboldalán, a www.azevpraxisa.
hu olvasói pedig 174 467 szava-
zatot adtak le kedvenceikre, ez 
több mint háromszorosa a meg-
előző év voksainak! Magyaror-
szágról 40.499 látogatója volt a 
weboldalnak, többek Romániá-
ból, Szerbiából, Németország-
ból, Szlovákiából, Ukrajnából, 
Ausztriából, Svájcból és az 
Egyesült Királyságból, 169-en 
pedig az Amerikai Egyesült Ál-
lamokból kattintottak rá.

A hálás páciensek mellett 
özönlöttek a polgármesterek, 
nyugdíjas klubok, idős otthonok, 
alapítványok, plébániák ajánlá-
sai. Jelentkezett például Mezőhe-
gyes, Annavölgy, az erdélyi 
Zágon polgármestere, de jött tör-
ténet Erdélyből a Szent Jobbik 
Szociális Központból, meg a Pé-
liföldi Örökzöld Egyesület Idős 
Otthonából is. Orvosát méltató 
szép szavakkal írt Csíkszentmár-
ton és Marosvásárhely plébánosa 
is. Jöttek az ajánlások a nagyvá-
rosokból és a kistelepülésekről, 
Budapesttől, Bajóton és Tésen át 
Orgoványig és Szennáig. A 
Google analízise alapján kide-

rült, hogy a határon túli beküldők 
között legtöbb az erdélyi ajánló, 
de találunk vajdaságit és ukraj-
nait is.

Reméljük, idén is hasonló lel-
kesedésre számíthatunk, ebben 
kérjük az Önök segítségét is! 
Hiszen hatodik alkalommal 
indult útjára, ezúttal az Országos 
Tisztifőorvosi Hivatal szervezé-
sében „Az év praxisa a Kárpát- 
medencében” pályázat. Az 
elmúlt pályázati években öt esz-
tendő alatt 100 hazai és határon 
túli remek háziorvos, és legalább 
ennyi nővér élvezhette páciensei 
és tágabb környezete elismeré-
sét, és vehetett részt a nemes ver-
sengésben. A mozgalommá te-
rebélyesedett pályázat a laikus 
közönség, a betegek hálájára és 
köszönetére épül, ugyanakkor 
várjuk a kórházak, önkormány-
zatok, polgármesterek, idős ott-
honok, plébániák, civil és szak-
mai szervezetek ajánlásait is.

Az ajánlásokat az alábbi linken 
lehet beküldeni: http://www.aze-
vpraxisa.hu/ajanl. Az ajánlások 
beküldésének határideje: 2016. 
március 20. 24:00 h.

Idén is ugyanúgy, mint tavaly: a 
hazai háziorvosok mellett a felvi-

déki, az ukrajnai, az erdélyi, és a 
vajdasági magyar orvosok is beke-
rülhetnek a díjazottak közé. Akár 
Magyarországon, akár a Felvidé-
ken, akár Erdélyben, de bárhol, 
bármely magyarlakta területen él, 
küldje el nekünk saját történetét! 
Szakítson öt-tíz percet arra, hogy 
meglepi háziorvosát egy pályázat-
tal, és talán éppen ő nyeri meg az 
idei nemes versengést!

A beérkezett pályázatokat érté-
kelő zsűri elnöke dr. Szentes 
Tamás országos tisztifőorvos, 
társelnök: Dr. Balogh Sándor az 
ÁNTSZ főosztályvezetője. A 
zsűri tagjai: Berszán Lajos atya, 
gyimesfelsőloki plébános, dr. 
Lenkefi Ida az Egis belkereske-
delmi igazgatója, Paor Lilla a ha-
toscsatorna főszerkesztője, dr. 
Süveges Szilvia, a tavalyi pályá-
zat hazai nyertese, valamint négy 
professzor: Dr. Bedros J. Róbert, 
a Szent Imre Oktató Kórház fő-
igazgatója, Dr. Farsang Csaba a 
Magyar Hypertonia Társaság 
örökös tiszteletbeli elnöke, Dr. 
Kásler Miklós az Országos On-
kológiai Intézet főigazgatója és 
Dr. Kiss Róbert a Magyar Kar-
diológiai Társaság elnöke. A 
bíráló bizottság tagjai a beérke-
zett ajánlások közül kiválasztják 
a 10 legjobb hazai és a 10 leg-
jobb határon túli orvost, a vég-
eredményt pedig az internetes 
portál szavazói döntik el.

Ha szeretne többet megtudni 
„Az év praxisa a Kárpát-meden-
cében” pályázatról, kérjük, ol-
vassa részletesen weboldalunkat, 
www.azevpraxisa.hu, bármilyen 
kérdés vagy észrevétel esetén 
pedig keressen bennünket a 
http://www.azevpraxisa.hu/kap-
csolat/uzen:admin linken.

Nagy tisztelettel és szeretettel 
kérjük, jelölje települése házior-
vosát és a vele együtt dolgozó 
nővért „Az év praxisa a Kárpát- 
medencében” pályázat díjaira, 
ha elismerésre méltónak találja 
munkájukat! Bízunk abban, 
hogy hírül viszi munkatársai, 
barátai körében a pályázat léte-
zését, és segítenek nekünk, a 
szervezőknek abban, hogy 
2016-ban is köszönthessük a 
legjobb praxisokat határon 
innen és határon túl!

Részlet egy beérkezett ajánlás-
ból:

„Tisztelt Zsűri!
Dr. Száray Eszter biatorbágyi 

gyermekorvosról azt gondolom, 
hogy a szakmai tudása utolérhe-
tetlen, valamint a - nyilván ta-
pasztalatából adódóan, de talán a  
- nélkül is - helyes ‚ráérzései’ is 
olyanok, amelyekre mindig tá-
maszkodhatunk. Két gyermekem 
van, hála Istennek, egészségesek, 
nem betegesek. De volt néhány 
probléma, amelynek kapcsán 
megmutatkozott Eszter ►

Még tart „Az év praxisa a 
Kárpát medencében” pályázat!
Ugye Önnek is van egy története?
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Tavaly év végén az evangéli-
kus túra alkalmával lettem fi-
gyelmes a szigetben egy ko-
rábban általam nem tapasz-
talt természeti jelenségre. A 
hídtól északra igen friss és 
meglepően sok homokóra 
formájúra rágott, kidöntött és 
még álló fatörzset láttam. 
Nem volt nehéz hódok jelen-
létére következtetnem. Érde-
kelt, hogy honnan költözhet-
tek ide a védett állatok, és ha 
már itt vannak, hogyan viszo-
nyuljunk hozzájuk? 
Ezért írtam Gruber Tamás-
nak, a WWF Magyarország 
Alapítvány vizesélőhely- vé-
delmi programvezetőjének, 
aki nagyon szívesen vála-
szolt a kérdéseimre.

magyari áKos

Olvastam, hogy Dunaújváros-
ban, Adonyban és feljebb is ta-
pasztaltak aktivitást amatőr ter-
mészetjárók, ugyanakkor az elő-
fordulási térképen még nem 
jelzik a hódok jelenlétét.

A 2008-ban közzétett térkép az 
abban az évben egy vagy több 
családdal rendelkező hód élőhe-
lyeket ábrázolta. Azóta a hódok 
vándorlása nagyon aktív volt, és 

sok új vízfolyás mentén jelentek 
meg. Térképen azért nehéz jelöl-
ni pontos elterjedésüket, mert 
gyakori a vándorlásuk, és ha ide-
ális helyet találnak, akkor akár 
pár év alatt benépesítenek új víz-
partokat. 

A hód monitoring program se-
gítségével meg tudná mondani, 
hogy az itt élők mely területről 
származhatnak? Feltéve, hogy 
éppen chippel ellátott állat él itt.

A hódok a Duna mentén a Szi-
getköz felől folyamatosan népe-
sítik be a folyópartot. Az ekkora 
folyók esetében mindig folyási-
rányban vándorolnak, ezért nem 
valószínű, hogy Gemenc felől 
érkeztek ide. Bár nincsenek ál-
landó adataink a Duna valameny-
nyi szakaszán a hódok vándorlá-
sáról, azt szinte biztosan mond-
hatjuk, hogy a természetes sza-
porulat és természetes vándorlás 
eredményeként jelentek meg a 
hódok Dunaföldvárnál. Kicsi az 
esélye, hogy olyan példányok te-
lepedtek meg itt, melyek chippel 
rendelkeznek.

Hallottam, hogy emberre is 
veszélyes is lehet egy kifejlett 
példány? Mi az, amivel egy ár-
tatlannak látszó hódból táma-
dást válthat ki akárki?

Az emberre a hódok nem ve-
szélyesek. Egyedül az lehet koc-
kázatos, ha a szabadon lévő 
hódban bezártság érzete támad, 
vagy a menekülési útvonalát el-
zárják. A vízpartok mellett, ter-
mészetes körülmények között 
ennek minimális az esélye. Ha 
valaki mégis hóddal találkozik, 

akkor egyáltalán ne háborgassa, 
és hagyja, hogy az nyugodtan 
megközelíthesse a vízpartot. A 
hódtelepítések során van tapasz-
talat arra, hogy az állatok az em-
berre veszélyt jelenthetnek, de 
ennek oka, hogy a befogott és 
távolra szállított példányok 
amint lehet, szabadulni akar-

szakmai tudása és emberi 
hozzáállása is egy külföldi nya-
ralás alkalmával a gyermekem-
nek bedagadt a fél arca. Gyaní-
tottuk, hogy egy előző heti fogtö-
més miatt. Voltak nálam különfé-
le gyógyszerek, de nem tudtam, 

mit adjak be neki, mit tegyek. 
Írtam sms-t Eszternek. Hétvége 
volt, este, és külföldön voltunk. 
Felhívott. Mondtam, hogy visz-
szahívom, de azt mondta, nem 
kell, és mondta, hogy mit csinál-
jak. Nem hagyott cserben, és 

nem törődött a telefonszámlájá-
val. Segített.

Becsülöm és kedvelem őt, 
látom, hogy milyen munkát 
végez. Jó orvos és jó ember. 
Biztos vagyok abban, hogy ebből 
a szempontból mindegy, hogy 

övé lesz-e az év praxisa - így is, 
úgy is ugyanolyan fokon végzi a 
munkáját. Ösztönzést mindenki-
nek adhat egy elismerés - jó 
lenne, ha ezt ő is megkapná. De 
ha nem, tudom, hogy akkor is 
számíthatunk rá. Morvai Elvira”

►

►

Hódok szomszédságában

Fotó: Magyari Ákos

Az eurázsiai hód az Óvilág 
legnagyobb rágcsálója, testsú-
lya a 30 kg-ot is elérheti. Ha 
víz alatt úszik, a hód orra és 
fülei szorosan záródnak, 
szemét pedig átlátszó hártya 
borítja. Szájüregét a metszőfo-
gai mögött le tudja zárni, így 
víz alatt is képes rágni és 
ágakat szállítani (Heidecke 
1992). Maximum 15 percig 
tud víz alatt maradni és 7,2 
km/h sebességgel is képes 
úszni (MacDonald et al. 1995). 
A hideg ellen főként meleg 
gyapjúszőrből álló bundája 
védi, e fölé emelkedik akár 5 
cm vastagságot is elérő ragyo-
gó fedőszőre, amely a víz ellen 
véd. Koponyája masszív, áll-
kapocsizma erős. Metszőfogai 
nagyok és folyamatosan 
nőnek.

A hódok nem alszanak téli 
álmot.

A hím és nőstény állatok 
monogám, hosszú életű kap-
csolatban élnek. Párkapcsola-
tuk rendkívül stabil, ami az 
alacsony alomszámon, a 
magas túlélési arányon és a 
gondos szülői magatartáson 
alapul. A nőstények 50-70%-a 
hoz évente egy, maximum két 
kölyköt a világra (MacDonald 
et al. 1995).

Az eurázsiai hódok nagy 
része partoldalba vájt üregek-
ben lakik, ritkán épít várat. A 
hód éjjel aktív. Növényi ere-
detű táplálékát a vízpartot 
szegélyező 10-20 méteres 
sávon belül szerzi be, távo-
labbra ritkán merészkedik. 
Mivel a kidöntött fásszárú nö-
vényzetnek csak a kérgét, 
fiatal hajtásait és leveleit fo-
gyasztják el, nagy mennyi-
ségű lekérgezett fát hagynak 
maguk után.

Az eurázsiai hód

Fotó: WWF
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nak, és a kieresztéskor ve-
szélyesek lehetnek az ott lévő 
emberekre.

A jelenlegi élőhelyükhöz közel 
egy igen kedvelt sétaútvonal hú-
zódik. Mire figyeljen, aki arra 
jár? Láthat-e nappal hódokat?

A hódok jellemzően szürkület-
kor indulnak útnak táplálékot 
szerezni, ezért kicsi az esélye 
annak, hogy valaki nappal hódot 
lát. Ettől függetlenül nem kizárt, 
hogy nappal is előmerészkedik 
egy-egy a rejtekhelyéről, főleg, 
ha megszokta az ember jelenlé-
tét. Ha egy népszerű sétaútvonal 
mentén valaki hóddal találkozik, 
akkor a helyes magatartás, hogy 
ne próbáljon útjába állni és moz-
gását ne próbálja megakadályoz-
ni. A hódok szárazföldön esetle-
nül mozognak, ezért veszélyt 
érezve szinte biztos, hogy a víz 
felé veszik az irányt. Ebben nem 
szabad meggátolni őket, és akkor 
nem történhet baj. 

Hogyan figyelhető meg az 
állat aktivitása? Bárki megtehe-
ti, aki rendelkezik elég türelem-
mel és fényképezőgéppel?

A hódok megfigyelése nem 
könnyű. Mivel tartanak az em-
bertől, óvatosak és jellemzően 
éjszaka mozognak, ezért kicsi 
az esélye, hogy valaki hóddal 
találkozzon. Ez akkor fordulhat 
elő, amikor ősz végén, vagy tél 
elején a leginkább intenzív a téli 
élelmiszerkészlet begyűjtése és 
az élelemraktárak feltöltése. A 
másik lehetséges mód, ha a 
hódok valamilyen okból meg-
szokták az emberi jelenlétet, és 
ezért az átlagoshoz képest ke-
vésbé óvatosak. 

A hódok megfigyelésénél 
sokkal könnyebb a hódok nyo-
mainak megtalálása. A hódok nö-
vényevők, nyáron lágyszárúakat, 

télen pedig fás-szárúakat fo-
gyasztanak. A hódrágta fákat 
nagyon könnyű felismerni, és 
kisebb gyakorlat után az élelmi-
szerraktár és a hódkotorék is 
megtalálható. Ezek egyértelmű-
en utalnak a hódok jelenlétére. A 
rágások mennyisége és frissessé-
ge alapján a jelen lévő hódok 
számára is lehet következtetni.  

A megtelepedett hód csa-
lád(ok) továbbállnak vagy ma-
radnak?

A hódok vándorlása sokszor 
nagyon aktív, de elegendő táplá-
lék esetén, ha jól érzik magukat, 
több évig is jelen vannak a kivá-
lasztott vízfolyás mentén. Ebben 
az esetben a felnövő fiatal egye-
dek kezdenek vándorolni. Az át-
meneti jelenlét inkább kis vízfo-
lyások mentén jellemző, amikor 
egy hirtelen árhullám, vagy 
nagyon hosszú ideig tartó ala-
csony vízállás, esetleg a táplálék-
forrás kimerülése miatt hamar 
odébb állhatnak.   

Lehet-e ebben az esetben egy 
ember és állat együttéléséről be-
szélni? Értelemszerűen az állat-
tól nehezen várhatjuk el, hogy a 
mi értékrendünk szerint éljen, 
ezért nekünk kell úgy élnünk, 
hogy őket minél kevésbé zavar-
juk, és megfelelő életteret bizto-
sítsunk nekik. Kell-e ezért ten-
nünk valamit a jelen helyzet-
ben? Gondolok itt arra, hogy a 
hódok életterét pl. táblákkal je-
lezzük, amin az állat életterében 
megfelelő viselkedésre hívjuk 
fel a figyelmet?

A hódok jelenléte egyre inkább 
jellemző Magyarország vízfolyá-
sai mentén. Ahol elegendően 
széles a vízparti érintetlen sáv és 
zavartalanul fejlődik a növény-
zet, ott a hódok rágása és a víz-
parti növényzetből begyűjtött 

táplálék nem okoz gondot az 
ember számára. Konfliktusra ott 
lehet számítani, ahol a vízpartok 
közvetlen közelében is valami-
lyen erdészeti vagy mezőgazda-
sági tevékenység zajlik. Sok eu-
rópai országban bevett gyakorlat 
van a hódok jelenlétének kezelé-
sére, ezeket a tapasztalatokat ér-
demes hazai esetekben is alkal-
mazni. A Dunaföldvárral szem-
beni szigeten lévő hódok eseté-
ben, akárcsak bárhol másutt, tá-
jékoztató táblák elhelyezése se-
gítséget jelent.  

Mit tegyen, aki pl. elhullott ál-
latot talál, esetleg elkóborolt 
fiatal hódot talál?

A vándorló vagy kóborló álla-
tokat csak távolról szabad szem-
lélni, és békén kell hagyni őket. 
Az elhullott egyedek esetében 
sincs sok teendő, mivel termé-
szetes ellenségük nincs, ezért 
szinte biztos, hogy természetes 
körülmények miatt elhullott álla-
tokról lehet szó. 

Olvastam a természetes ellen-
ségeiről, mint a hiúz, a farkas, a 
rozsomák, a puma vagy a bar-
namedve. Ezek közül – remélem 
– egyik sem él a szigetünkön. 

Nem várható az állat túlszapo-
rodása?

A hódok elszaporodását a táp-
lálékforrás mennyisége és a szá-
mukra megfelelő víz mennyisége 
tudja leginkább korlátozni. Ezek 
közül, ha bármelyikben hiányt 
érez, akkor elvándorol a terület-
ről. Ragadozók jelenléte valóban 
nem fenyegeti őket egyik ma-
gyarországi vízpartunk mentén 
sem. 

Az ideális hód egyedszám 
meghatározása egy Duna méretű 
folyó esetében nem könnyű. Erre 
több módszer létezik, de vala-
mennyinek alapja a rendszeres 
megfigyelés és a terepi jelenlé-
tükről valamennyi adat számon-
tartása. Bizonyos területeken a 
Duna mentén, például a Sziget-
közben már valamennyi lehetsé-
ges vízparton élnek hódok, más 
Duna szakaszokon még sok ván-
dorló egyed megtelepedésére 
van lehetőség.  

Forrás: 
Amit a hódról tudni érdemes 

Az eurázsiai hód Magyarorszá-
gon – visszatelepítés, védelem és 
állományszabályozás, WWF fü-
zetek 26.

►

molnár iván lElKész

500 év telt el azóta, hogy 
Luther Márton 95 tételét kisze-
gezte a wittenbergi vártemplom 
ajtajára, s ezzel megváltoztatta 
a világot.

Erre az eseményre emlékez-
nek az evangélikusok ország-
szerte kiállításokkal, ünnepek-
kel és koncertekkel. Ebből a 
jeles alkalomból a dunaföldvári 

evangélikusok egy monográfiát 
szeretnének összeállítani.

A mellékelt kép az evangélikus 
parókia előtt (Templom utca 36.) 
készült, feltehetően az 1900-as 
évek elején. Kérünk mindenkit, 
aki többet tud a képről, esetleg 
felismerni vél valakit, jelentkez-
zen Molnár Iván lelkésznél (tel: 
75/675-014).

Köszönettel veszünk minden 
információt.

2017 a Reformáció éve lesz

Kövezik a Templom utcát. 
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Szilágyi János református 
lelkész 2015. december 1-jé-
től vezeti a dunaföldvári re-
formátus közösséget. 

Balogh EmEsE

Debrecenből költözött Duna-
földvárra a református gyüleke-
zet új lelkipásztora, aki Simon 
István nyugállományba vonulá-
sával vette át a közösség irányí-
tását. 

Szilágy János tősgyökeres 
debreceni, ezer szállal kötődik a 

Tiszántúl legnagyobb városához: 
itt végezte lelkészi tanulmányait, 
a nagyerdei gyülekezetben töl-
tötte gyakorlati évét. Ezt követő-
en két hónapig szolgált az ukrán 
határtól alig 13 kilométerre 
fekvő Tornyospálcán a reformá-
tus intézményrendszer intézmé-
nyi lelkészeként.

Magánéleti okból kérte Tolna 
megyébe, Dunaföldvárra helye-
zését; az, hogy városunk három 
megye határán fekszik, felesé-
ge számára is elhelyezkedési 

lehetőséget biztosított a közel-
ben.

A lelkipásztor első benyomá-
sai városunkról, a református 
gyülekezetről pozitívak. Mint 

mondta, a gyülekezet a kálvinista 
berkeken belül kicsinek számít, 
az istentiszteletet 20-25 fő láto-
gatja, de nagyon összetartó ez a 
közösség, szívesen tesznek egy-
házukért.

Szilágyi János a napi teendők 
ellátása mellett a jótékonyságra 
és a misszióra kíván nagyobb 
hangsúlyt fektetni. Minél több 
embernek szeretné felmutatni a 
krisztusi értékeket, lelkületet. 
Jézus Krisztus a mennybe emel-
tetése előtt tanítványainak azt 
mondta: Menjetek, tegyetek ta-
nítvánnyá minden népet!- ezt, a 
gyülekezet bővítését tartja lel-
készi küldetésének Szilágyi 
János.

Új lelkész vezeti a 
református gyülekezetet

Szilágyi János

szilágyi János rEFormátus lElKész

A 2016-os esztendőben is meg-
rendezték hazánkban, így Duna-
földváron is az ökumenikus ima-
hetet. Megvallom őszintén, hogy 
izgatottan és kíváncsian tekintet-
tem ezekre az alkalmakra, hiszen 
eddig még csak igehallgatóként 
volt szerencsém részt venni ezen 
alkalmakon, most újdonsült föld-
vári református lelkészként kellett 
olyan emberekhez is szólnom, 
akik nem ismernek, nem hallgat-

ják hétről-hétre a prédikációimat. 
Az imahét vezérigéje Péter apos-
tol első leveléből lett kiválasztva: 
„Arra hívattunk, hogy az Úr nagy 
tetteit hirdessük!” És ez valóban 
így is igaz, így kellene tennünk 
folyamatosan. 

Az imahét első alkalmának a 
katolikus gyülekezet adott ott-
hont, és jómagam szolgálhattam 
igehirdetéssel. Mondanivalóm 
középpontjában a félelmeink, ké-
telkedéseink álltak. Kiemelve, 
hogy félünk mindentől és min-

denkitől ahelyett, hogy egyedüli 
reményünk Krisztus lenne. 

A keddi napon az evangélikus 
gyülekezetben folytatódott az 
imahét. Petkó Tamás római kato-
likus plébános hirdette az igét, 
kiemelve, hogy a békétlenség 
mennyire átszőtte a mindennapi 
életünket. 

A záró alkalomra csütörtökön 
került sor a református templom-
ban. Molnár Iván evangélikus 
lelkész végezte az igehirdetés 
szolgálatát, felhívva figyelmün-
ket arra, hogy mennyire nem 
tudjuk értékelni a szeretetet, és 
hogy csak akkor tudunk össze-
fogni, ha már nagyon nagy a baj.

Minden istentisztelet szeretet-
vendégséggel és nagyon jó han-
gulatú kötetlen beszélgetésekkel, 
közös teázással és finomabbnál 
finomabb sütemények elfogyasz-
tásával zárult. Mely vendégségek 
megszervezésével a helyi gyüle-
kezetek asszonyai fáradoztak, és 
meg kell hagyni, nagyon kitettek 
magukért, amelyért mindnyá-
junk nevében köszönetet szeret-
nék mondani. 

Végezetül, a szokásos elköszö-
nés helyett, Jézus Krisztus szava-
it szeretném mindenki figyelmé-
be ajánlani: „Úgy szeressétek 
egymást, ahogyan én szerettelek 
titeket” (Jn 13,34). 

Imahét a Krisztus hívők 
egységéért

Január 19-én Szilvássy Ildikó 
Tündérszövet című köteté-
nek verseit ismerhették meg 
a Rátkay László Irodalmi Ká-
véház tagjai. Az est során 
közreműködött Oláh László, 
Szilvássy Ildikó verseinek 
megzenésítője.

Balogh EmEsE

Szilvássy Ildikó Pakson él csa-
ládjával – férjével és két fiával. A 
Vak Bottyán Gimnáziumban 
tanít magyar nyelvet, irodalmat 
és német nyelvet.  Gyermekkora 
óta befogadóként és alkotóként 
is vonzódik a művészetekhez, 
személyisége – elmondása sze-

rint -  leginkább a költészetben 
tud kiteljesedni. 

Szabadidejében verset ír, és 
újra kézbe vette az ecsetet is – az 
akvarell alkotási folyamata le-
nyűgözi. S ha mindez nem lenne 
elegendő: orgonál a helyi refor-
mátus közösségben, és tevékeny-
kedik a „Veled is törődök” Ala-
pítványban. 

Energikus, érzékeny lélek, tö-
rékeny lényére nem lehet nem 
odafigyelni.

Pedig eleinte bizonytalan volt 
önmagában, tehetségében; pályáza-
tokon indulva kapott szakmai segít-
séget, a szépírói mesterkurzuson 
támogatást, hogy érdemes írnia. 

„A mai világban gyorsan élünk. 
Eseményeket, tapasztalatokat 
gyűjtünk, háttérbe szorulnak az 
érzelmek. A verseim érzelmekről, 
vágyakról, akaratokról szólnak; 

nyitott lelkiállapotban, ihletett 
percekben születtek” - meséli.

Szilvássy Ildikó költeményeit, 
Tündérszövet című kötetét jószív-
vel ajánlom olvasóink figyelmébe. 

Tündérszövet
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magyari virág

Osztálytársaimnak 
drukkoltam
Több verseny is lezajlott a 
közelmúltban iskolánkban.

A magyar kultúra napja alkal-
mából megrendezték a felső ta-
gozaton a Beszédes-szavalóver-
senyt. 28 diák vállalta a megmé-
rettetést, közülük arany minősí-
tést kapott: Nagy Vivien, Fafka 
Júlia, György Anna, Ruff 
Mónika, Regensburger Ervin, 
Mendi Milán, Csupor Marcell. 
Különdíjas lett Stingli József. 

Józsi, Juli és Ervin nemcsak a 
versmondásban jeleskedett, 
hanem Noszkó Dórival együtt a 
Bolyai anyanyelvi csapatverse-

nyen is szépen szerepeltek: 
megnyerték a területi fordulót, 
így képviselhették Tolna, Bara-
nya és Somogy megyét az or-
szágos döntőn. Nagyon izgul-
tunk értük, és nem hiába, mert 
II. helyezettek lettek! A „Beszé-
des nyelvészek” egyik tagjával, 
Stingli Józsival beszélgettem a 
döntőről.

Mikor és hol rendezték meg a 
végső megmérettetést?

December 5-én Budapesten, a 
Baár-Madas Gimnáziumban.

Hogy zajlott le a verseny?
A megnyitó után az írásbeli 

forduló következett, aztán ebédet 
kaptunk. Ebédszünet után hirdet-
ték ki az írásbeli eredményét, iz-
gultunk, hogy bejutunk-e a szó-

beli fordulóba. Nagyon örültünk, 
hogy sikerült.

Miből állt a szóbeli forduló?
Kaptunk két feladványt, amit 

meg kellett fejtenünk, majd a meg-
oldásokat ismertetni kellett egy 
zsűri előtt. Ezután egy otthon előre 
begyakorolt, szabadon választott 
produkciót kellett bemutatni.

Ti találtátok ki?
Nem, a magyartanárunk, Csu-

porné Suplicz Andrea néni.
Mit adtatok elő?
Változatos volt a műsorunk, 

volt benne ének, vers, tánc egy 
iskolai jelenetbe ágyazva. Azt 
ígérték, hogy felteszik a YouTu-
be-ra, mert a miénk volt a leg-
jobb produkció.

Sokat kellett várni az ered-
ményhirdetésre?

Igen, hosszú volt a várakozás, 
de kárpótolt minket a 2. helyezés.

Mi volt a jutalom?
Kaptunk oklevelet, érmet, cso-

koládét és könyvet.

Földvári szavalók sikerei
Január 22-én, a magyar kultú-
ra napján Várdombon szava-
lóversenyt rendeztek. Az alsó 
tagozatosok közül Lengyel 
Judit tanítványa, Tóth Kristóf  
II. helyezett lett korcsoportjá-
ban, és még aznap egy másik 
versenyen is részt vett : Du-
naújvárosban, a Széchenyi 
István Gimnáziumban  I. he-
lyezést ért el egy bukovinai 
székely népmesével. 

A várdombi versenyt korosz-
tályában Mendi Milán nyerte 
meg, aki lehetőséget kapott 
arra, hogy a Játékszínben  is 
felléphessen.

Milán, milyen verset mond-
tál?

Karinthy Frigyestől a Pitypang 
című verset.

Te választottad?
Igen, mert nagyon megtetszett, 

és rengeteget gyakoroltam.
Segített valaki a felkészülés-

ben?
Igen, a magyartanárom, Kőbá-

nyainé Szávolovits Ágnes tanárnő.
Tudjuk, hogy sokat szerepelsz 

színpadon, de nem izgultál a 
megmérettetés előtt?

Egy kicsit izgultam, de mindig 
kell egy kis izgalom.

Íródeák

Beszédes eredmények

Mendi Milán

Csupor Marcell, Nagy Vivien, 
György Anna, Fafka Júlia, Ruff 
Mónika, Regensburger Ervin

Fafka Júlia, Regensburger Ervin, 
Dr. Csuporné Suplicz Andrea, 
Noszkó Dóra, Stingli József

A magyar kultúra napján a 
Lehár című zenés játékot lát-
hattuk Dunaföldváron a Mű-
velődési Központban. Egyet-
len énekes-színész szerepelt 
a színpadon, Derzsi György, 
akit már sokan a szívünkbe 
zártunk a két évvel ezelőtt lá-
tott Szerelmem, Sárdy című 
produkciójáért.

luKácsi pálné

Amikor az első fotókat meg-
láttam, meglepődtem, hogy lát-
szólag hasonló eszköztárral dol-

gozik, mint az előző darabban. 
Nem veszélyes ez? – töpreng-
tem. Az előadás közben azonban 
elfeledkeztem a kételyeimről.

Derzsi György – mint elmond-
ta - Sárdy után kutatva a rádió 
archívumában hallott egy beszél-
getést, ahol a dunaföldvári kán-
tortanítóból híres bonvivánná 
vált Sárdy Lehár Ferenccel való 
találkozásának emlékeit mesélte 
el. Akkor határozta el, hogy a kö-
vetkező munkája egy Lehár éle-
téről szóló zenés monodráma 
lesz.

A víg özvegy, a Luxemburg 
grófja, A mosoly országa és a Ci-
gányszerelem zeneszerzője a hu-
szadik század eleji operett egyik 
legkiválóbb képviselője, a műfaj 
megújítója. Az operától indult, 
de az első kudarcok után műfajt 
váltott. Tehetségéről Puccini azt 
nyilatkozta, hogy amennyiben 
Lehár érdeklődése az operák 
világa felé terelődik, a legna-
gyobb ellenfele lett volna.

Lehár Ferenc nevét és zenéjét 
jól ismerik a magyar operettra-
jongók. Ez az előadás azonban 
nem operettest. Életdráma. Nem 
csak Leháré. Egy emberé, aki rá-
döbben, hogy a siker csak illú-

zió. Szembe kell néznie múltjá-
val, s választ kell adnia az adott 
pillanat és egész élete legfonto-
sabb kérdésére: menni vagy ma-
radni.

A mai Kelet-Közép-Európa 
embereinek kérdései, problémái 
is felvetődnek a darabban, pedig 
Lehár Ferencről szól a műsor. 
Arról a férfiről, aki a Monarchia 
Magyarországán, Komáromban 
született észak-morva származá-
sú német nyelvű apától és elma-
gyarosodott német gyökerű 
anyától. Lehár Ferenc tizenkét 
éves koráig csak magyarul 
tudott, de igazán sikeres német 
nyelvterületen lett. A katona-

Lehár-est Dunaföldváron

►
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karmester id. Lehár családja 
számtalan monarchiabeli város-
ban megfordult. A zeneszerző 
pályája Budapest mellett Bécs-
hez és Berlinhez kapcsolódik. 
Azokhoz a területekhez, ame-
lyeknek lakói nagy történelmi 
változásokat, Trianont, két hábo-
rút is megéltek. Ezért támad 
olyan érzésünk, hogy mindez 
rólunk is szól.

A darab alaphelyzetében a 
sikert kételkedve megélő, kissé 
keserű Lehár Ferenc nagy utazó-
ládájába rakosgatja életének ru-
hadarabjait, s közben azok meg-
elevenedve emberi jellemekké 
válnak. Egy-egy szituációban 
megismerjük a zeneszerző életé-
nek főbb mozzanatait, konflik-
tushelyzeteit, s útjának legfonto-
sabb kísérőit. Mindezt úgy, hogy 
minden szerepben egyetlen szí-
nész, a különböző karaktereket 
remekül alakító Derzsi György 
van előttünk. Érzékeljük a zenei 
pályára készülő gyermek szülei-

hez való viszonyát, az öccséért 
aggódó testvért és a kedvesére 
vágyó, szerelmes férfit. Felejthe-
tetlen szép jelenet volt a fehér 
sállal lejtett tánc a Vágyom egy 
nő után című dalra. A szeretett nő 
zsidó származása azok számára 
is egyértelművé tette a történel-

mi helyzetet, akik nem ismerték 
a művész életét. S amikor minden 
ruhadarab bekerül a ládába, hir-
telen fordulattal az értékeit, 
múltját számba vevő Lehár végül 
mégis úgy dönt, marad. Nem tud 
elmenni Amerikába a fasizálódó 
Európából a nácizmus elől, mert 
emlékei ezer szállal ide kötik. 
Megrázó az előadás utolsó képe: 
a szereplő – mintha egy óvóhe-
lyen lenne – az elsötétülő színen 
egyetlen kis lámpa fényénél tér-
delve magához öleli a kupacnyi 
ruhát, s egyben életének értékeit, 
azaz szeretteit.

Az előadás kezdetekor a szín-
padon látott díszletek és jelme-
zek tökéletesen illenek az adott 
kor miliőjébe, s fontos szerepet 
töltenek be. Dramaturgiailag 
pontos helyen hangzanak fel a 
dalok, s nem csak a legismerteb-
bek. A nagy Lehár-slágerek 
pedig szinte személyes, új jelen-
tést kapnak. Derzsi György szí-
nészi játéka természetes, bárme-

lyik figura hangján szólal meg, 
minden szava érthető, akár 
dalban, akár prózában szól. Jól 
érzékelteti e sikeres, de mégis 
magányos ember drámáját, s azt 
a konfliktust, amely Lehár 
Ferenc nehéz élete és az operett 
rózsaszín világa, pozitív szemlé-
lete között feszül.

A darab írója Varga Emese, a 
Komáromi Színház dramaturgja, 
az előadás rendezője Benkő 
Géza. Úgy érezzük, hogy csak 
egymáshoz közelálló alkotók 
tudnak ilyen őszinte, önvallo-
másszerű előadást létrehozni. S 
csak egy sokoldalúan tehetséges 
és talán mégis kissé magányos 
színész képes ilyen egyszemé-
lyes darabban elvarázsolni a né-
zőket.

Valahol azt olvastam, hogy a 
zenés színpadnak három műfaja 
van: opera, operett és Lehár! S 
még hozzátehetjük: Derzsi.

(A Dunaújváros Hírlap 2016. 
január 27-i cikke alapján)

►

Fehér Farkas
A Népszerű tudomány előa-
dássorozat idei leglátoga-
tottabb előadása Mónus Jó-
zsef távlövő íjász előadása 
volt. A művelődési központ 
kistermében egy gombostűt 
sem lehetett leejteni, amikor 
még mindig érkeztek érdek-
lődők. 

sziEgl EriKa

Szorongva készültem az in-
terjúra, hiszen „lövésem” sem 
volt a témához. Az érkező, 
többszörös világrekorder aztán 
eloszlatta minden félelmemet, 

szerény alázattal beszélt sikere-
iről, a megtalált útról, a nem-
zetközi versenyekről, arról, 
hogy mindig az elsők, ponto-
sabban a legjobbak között volt. 
Kevés olyan emberrel találkoz-
tam eddigi életem során, aki 
nem az elért sikerekre büszke, 
hanem az odavezető útra. 

Amikor amerikai sikersoro-
zatáról kérdeztem (három nap 
alatt hat kategóriában mindent 
megnyert) mosolyogva mondta: 
„nem az én személyes sikerem 
volt fontos, hanem a magyar 
zászló, amit nézhettem, ahogy 
az ég felé kúszik.”

Derzsi György

Mónus József

sziEgl EriKa

Papp Gyöngyivel nagyon 
régóta ismerjük egymást. 
Mindig örömmel üdvözlöm, 
amikor férjét, Horváth Béla 
tanár urat kíséri el a kertbarát 
egyesület előadásaira. Leg-
utóbb ő jött előadóként, témája 
nem is lepett meg igazán, 
hiszen Gyöngyi olyan alkat, aki 
azonnal „feltölti” az embert. 

Magam mindig azt vallot-
tam, hogy genetikus öröksé-
günk és életmódunk határozza 
meg betegségeinket. Napjaink-
ban egyre többen (orvosok is) 
vallják, hogy nem hagyható ki 
mindezekből a lelki tényező 
sem. Fiatal korunkban „elszala-
dunk az életünk mellett”, ahogy 
idősödünk, kezdünk egy kicsit 
„befelé” figyelni. 

Jó volt hallgatni, ahogy az 
előadó ráébresztett minket, 
hogy a napi tennivalók mellett 
mindig álljunk meg egy kicsit 
és csak magunkra figyeljünk. 
Papp Gyöngyi előadása kap-
csán eszembe is jutott egy 
évekkel ezelőtti híradás, 
amikor Placido Domingo 
(híres tenor) érkezett Magyar-
országra és a lihegő média el-
nézést kért az esőért, mire 
Domingo így válaszolt: „az 
eső egészséges, életet 
hordoz.”

Betegségeink a 
számok tükrében
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A háziorvosok 
péntek délutáni 
12 órától 17 
óráig történő 
rendelési ideje
2016.02.12. Dr. Palkó Ágnes
2016.02.19. Dr. Móricz Zoltán
2016.02.26. Dr. Englert Rolland
2016.03.04. Dr. Englert Rolland
2016.03.11. Dr. Palkó Ágnes

Február 26. péntek
Jegy árak: Felnőtt: 1.200 Ft,
Gye rek, di ák, nyug dí jas: 1.000 Ft
Cso por tos (25 fő fe lett): 800 Ft
Jegy árak 3D: Felnőtt: 1.400 Ft
Gye rek, di ák, nyug dí jas: 1.300 Ft
Cso por tos (25 fő fe lett): 1.000 Ft 

16:30

Alvin és a mókusok 4 – 
Mókás menet (6) – 3D 

színes, magyarul beszélő, ame-
rikai családi vígjáték

18:00

Saul fia (12)
színes, feliratos, magyar fil-
mdráma

20:00

A visszatérő (16)
színes, feliratos, amerikai 
kalandfilm

Moziműsor
Február 12. péntek 19:00

HA ISTEN ÚGY
AKARJA (12)
színes, magyarul beszélő, olasz vígjáték
Jegyár: 500 Ft

Február 19. péntek 19:00

A SZERELEM 
ÚTJÁN (16)
színes, feliratos, amerikai romantikus film
Jegyár: 500 Ft

Áttört csodák
Páratlan kiállítást tekinthetnek 
meg a látogatók a Berze-Nagy 
Ilona Városi Könyvtárban a 
Móga-csipke néven ismert 
kézműves csodákból. Tamási 
Józsefné, a gyűjtemény tulaj-
donosa a csipkéket először 
Karcagon látta meg, és alapve-
tően lakása díszítésére hasz-
nálta, de az évek alatt valósá-
gos gyűjtőszenvedélye lett a 
Móga-csipke. 

BaKsay EriKa

Ahogy azt a megnyitón Soós 
Margit, Dunaföldváron élő alko-
tóművész – aki maga is készít 
ún. vert csipkét - elmondta, 
ennek a típusú csipkének a ki-
alakulása Mógáné Reguly 
Margit nevéhez fűződik. 
Mógáné elvégezte a Magyar 
Iparművészeti Főiskolát, majd 
Brüsszelben tanulta ki a csipke-

készítés fortélyait. Hazatérve a 
30-as években hozta létre azt a 
csipkekészítő telepet, aminek 
ma már sajnos csak morzsái ma-
radtak fent, egy-két idős asz-
szony személyében, akik ma is 
verik ezeket a csipkéket.

A Móga-csipke motívumaiba 
beépültek a magyar népi kultúra 
formaelemei. Így stilizált tulipá-
nok, gránátalmák, bonyolult 
virág- és indaminták jelennek 
meg összetéveszthetetlen stílus-
ban az elkészült remekekben. A 
mintakészítő rajzai és mintakar-
tonok alapján verték a csipkemo-
tívumokat a csipkeverő asszo-
nyok, mindig a későbbi produk-
tum részelemét, amit aztán a 
végén összedolgoztak. Mindezt 
egyfelől azért, mert egy terítő el-
készítése akár hónapokig is tar-
hatott több készítőnek, másfelől 
azért, mert a motívumok szigorú-
an védettek voltak, és védettek 
ma is.

Móga- csipkéből készültek 
terítők, lakásdíszek, szélcsip-
kék, ruhaelemek, vastagabb fo-
nalból pedig ágytakarók, füg-
gönyök is. 

És, hogy értsük, hogyan is készül 
a vert csipke: Soós Margit bemuta-
tójában egy nagyjából 30 cm 
hosszú, 15 cm átmérőjű, henger 
alakú párnán egy nagyjából 8 cm 
széles szalagon dolgozott, amely-
nek mintáját számtalan gombostű-
vel kitűzte, ezekre csomózta- ke-
resztezte a hajszálvékony fonala-
kat, vagy 20 ún. verőkével. Ha 
egész nap, megállás nélkül csinálja, 
nagyjából 20 cm-t tud elkészíteni. 
Mi, a megnyitó látogatói elbűvölve 
néztük ezt az aprólékos munkát és 
azt a finomságot, amit létrehozott.

A Móga-csipke világszerte 
ismert, árát az aranyéhoz hason-
lítják. Értékes, de elsősorban 
gyönyörű, áttört csoda, finom-
ság, aprólékos szakértelem egy 
egyszerű tárgyban sűrítve. 

A Népszerű tudomány előa-
dássorozat keretei között 
Tóth Gábor élelmiszeripari 
mérnök tartott januárban 
előadást a művelődési ház-
ban „Hogyan építsük fel min-
dennapi életünket” címmel. A 
téma jelentőségére utal, hogy 
a nagy érdeklődés miatt pót-
székeket kellett elhelyezni a 
kisteremben. 

szaBados sámuEl

Az előadó majd húsz éve fog-
lalkozik táplálkozáskutatással. 
Előadásában elsősorban tanácso-
kat adott napi étrendünk összeál-
lítására vonatkozóan. Azokat a 
jól bevált módszereket ajánlotta, 
melyek már egyértelműen bizo-
nyították hatékonyságukat. 

Szóba került, miket ajánlott fo-
gyasztani a különböző napsza-
kokban, milyen időközönként 
táplálkozzunk, mit jelent a nas-
solás, mely szokások számítanak 
annak. Sok hasznos recept, élel-
miszer, gyümölcs mezőgazdasá-
gi termék neve hangzott el, 

melyek fogyasztása nagyban 
hozzájárulhat egészségünk fenn-
tartásához. Kiemelte az arányok, 
mennyiségek fontosságát. Mint 
mondta, lehet, húsokat, zsíros 
ételeket fogyasztani, de kellő 
arányban, mennyiségben. 

A szakember véleménye szerint 
a növekvő propaganda ellenére 
még mindig csak a hazai lakosság 
kis hányada, kb. 5-6 százaléka 
táplálkozik egészségesen, rend-
szeresen és tudatosan. További 
néhány százalék igyekszik ezen 
elveket követni hosszabb, rövi-
debb ideig; többen próbálkoznak, 
majd különböző okok miatt felad-
ják. Főleg a fiatalabb, 20-30 és az 
idősebb, 50-60 év körüli korcso-
portok esetében tapasztalható a 
tudatosság és a rendszeresség. 
Vannak célcsoportok, melyeknél 
ez kötelező, például a sportolók, a 
szépségiparban dolgozók különö-
sen odafigyelnek az étkezésükre, 
illetve azok a hölgyek, akiket mo-
tivál a testsúlycsökkenés. 

Köztudott, hogy hazai étkezési 
kultúránkra jellemző a magyaros 

ízekhez, fűszerekhez való ra-
gaszkodás. Azonban e szempon-
tok figyelembe vételével is lehet 
egészséges ételeket készíteni, 
például paprikás krumplit, töltött 
káposztát más adalékok felhasz-
nálásával, de az ízvilág termé-
szetesen nem az eredeti. 

A felülről jövő és kötelező jel-
legű táplálkozási reformok az 
előadó szerint általában nem si-
keresek. Erre példa a múlt évi 
iskolai menza reformja, amikor 
drasztikus módon csökkentették 
a só-, cukortartalmat a diákétkez-
tetésben, aminek meg is lett a kö-
vetkezménye: sok gyerek fel-
mondta az iskolai menzát. A fo-
kozatosság elve talán eredmé-
nyesebb lett volna. 

Kevesen táplálkoznak 
egészségesen napjainkban

Tóth Gábor
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December 22-én a művelődési 
ház nagytermében tartotta öt 
évenként megrendezett tiszt-
újító közgyűlését városunk 
horgász egyesülete. Kiss La-
jos Csaba egyesületi elnök kö-
szöntőjében kiemelte, hogy az 
ünnepi megemlékezésnek nyá-
ron külön fóruma lesz, a köz-
gyűlés elsősorban a napi aktu-
alitásokról szólt. 

szaBados sámuEl

Beszámoltak az éves munkáról a 
tisztségviselők, majd a tisztújítást 
tartottak. A korábbi hét tagú veze-
tőség összetételében két poszton 
történt változás: az új versenyfele-
lősi tisztet Dorkó Károly tölti be 
Vidács Attila helyett, a környezet-
védelmi felelős pedig Úr Tibor lett 
Vidács Lászlót váltva. A többi 
poszt illetékeseit a tagság megerő-
sítette pozíciójában, így Kiss Lajos 
Csaba elnököt is. 

A közgyűlésen szóba került a 
polgári törvénykönyv módosítása, 
melyhez a horgászati jogszabályo-
kat is hozzá kellett igazítani. Az új 
vízkezelési jog alapján ez évtől a 
MOHOSZ– szal új szerződést kell 
kötni, melynek értelmében a föld-
vári egyesületé lesz a Kis- Duna 
vízhasználati joga 15 évre. 

A szabályzatmódosítások a napi 
és évi fogás arányait is megváltoz-
tatják 4 darab hal, illetve 100 kilog-
ramm kerete között. Változik a 
fogási dokumentáció is, illetve a 
rablóhal horgászatkor az elfoglal-
ható terület nagysága 20 méter lesz 
két végszerelés között. 

A beszámolók alapján egyértel-
mű, hogy az egyesület sikeresen 
tevékenykedett az év során. A tag-
létszám nem csökkent, folyama-
tosak az új beruházások, a felújí-
tások a horgásztanyán. Nagy ér-
deklődés kíséri az egyesület ren-
dezvényeit, például a versenye-

ket, és szoros az együttműködés a 
helyi civil szervezetekkel. 

Az idei évnek is megvannak a 
maga teendői: a bottároló épület 
felújítása, szálláshelyek biztosí-
tása több napos horgászat eseté-
re. A kerékpárút elkészültével 
egyre nő a Kis-Duna látogatott-
sága, családok állnak meg hosz-
szabb, rövidebb időre a tanya 
környékén, az ő ellátásukra, ki-
szolgálásukra is hangsúlyt kell 
fektetni. A téli szezon programjai 
közé tartozik a horgászbál és egy 
szakmai előadás szervezése feb-
ruárban, majd márciustól a kör-
nyezetrendező nappal kezdődnek 

a külső programok, s áprilistól 
indulnak a versenyek. Május el-
sején pedig a városi majálisnak 
ad otthont a horgásztanya.  

A borversenyek mellett már 
harmadik éve pálinkaver-
senyt is rendeznek városunk-
ban. Czobor Gábor, a duna-
földvári Borház tulajdonosa 
abból a megfontolásból in-
dult ki, hogy aki bort készít, 
az nagy valószínűséggel pá-
linkát is. Igaza volt, évről évre 
egyre többen jelentkeznek 
italaikkal az egyetlen helyi 
pálinkaversenyre. 

szaBados sámuEl

A Rókus pince és a Mélyút gazdái 
vállalkoztak először arra, hogy pálin-
káikat is megmérettessék. A résztve-
vők száma évről évre nő, idén már 28 
termelő 35 italának minősítése zajlott. 
S úgy tűnik, az egyre növekvő rész-
vételi aránynak a pince befogadó ké-
pessége, illetve a minősítés módja 
szab határt; Czobor Gábor szerint 
30-35 résztvevőnél többet már nem 
tudnak fogadni. 

Az értékelés a korábbi évek-
hez hasonlóan kollektív volt, 
tehát nem zsűri vagy néhány fős 
bizottság hozott döntést, hanem a 
verseny valamennyi résztvevője. 
Épp ez az amatőr jelleg jelenti a 
megmérettetés igazi értékét: nem 
hirdetik a programot, szóbeszéd 
útján vesznek róla tudomást az 
érintettek és nem szakmai zsűri 
minősít. Túl nagy rangja nincs a 
helyezéseknek, ugyanakkor híre 
jár annak, hogy kik főzték a leg-
jobb pálinkát az adott évben, s az 
érdekeltek természetesen büsz-
kék is erre. 

A földvári minősítésre a ter-
melők hagyományos italokkal és 
kuriózumokkal is jelentkeztek. 
Népszerű volt a törköly, a körte, 
a szilva, de bodza- és szőlőpálin-
ka is versenybe szállt. 

A szervezők szerint a bírálat, 
az értékelés részben eltér a bor-
versenyekétől. Mivel sok italt 

kellett minősíteni - melyek jóval 
erősebbek a boroknál-, az objek-
tivitás érdekében apró kortyok is 
elegendőek voltak az ízvilág 
meghatározásához, sőt a borver-
senyekhez hasonlóan az italokat 
nem is kellett lenyelni. 

A helyezést elérő italokat oklevél-
lel jutalmazta a szervező bizottság. A 
növekvő érdeklődésre való tekintettel 
jövőre újra megrendezik a földvári 
pálinkák versenyét. 

Ter ve zés
Csa lá di há zak (szoc.pol.is!), üz le tek, iro-
dák, ipa ri épü le tek, mel lék épü le tek.

Ér ték becs lés 
Hi tel ké re lem hez, in gat lan adás–vé tel hez.

In gat lan for gal ma zás 
Épí tész ta nács adás sal, tel jes körű ügy in-
té zés sel, ügy véd közreműködésével, in-
gye nes nyil ván tar tás sal.

Elekné Csollány Éva,
mobil: (30) 959–29–33 vagy (30) 937–53–24

Nyitva tartás:
HétközNap: 800–1230; 1400–1700 szombatoN: 800–1200

Rákóczi u. 2. (a városközpontban)
Telefon: 06 30 902 34 02
Árzuhanás!
EUKANUBA SZUPER PRÉMIUM TÁPOK
  10-30% KEDVEZMÉNNYEL KAPHATÓK!
  Pl: nagytestű felnőtt 15 kg-os táp 17.900 Ft helyett 14.500 Ft.
   AKCIÓ! ALPA DOG és DOLLY DOG
   teljes értékű 10 kg-os kutyatáp: 1.750 Ft/zsák

Egyre többen neveznek a 
pálinkaversenyre

Hetven éves a Dunaföldvári 
Sporthorgász Egyesület

Meg je le nik 500 pél dány ban
ki ad ja a part-Oldalak

kul tu rá lis egy let
Felelős szerkesztő:

and rás Fe renc, 
e-Mail: andrasF@tOlna.net 

tör de lés: Magyari ákOs
Cím: 7020 dunaFöldvár, 

kOssuth l. u. 2.,
te le Fon: (75) 341–176,

Honlap: www.part-Oldalak.hu,
szerkeszti takács andrás

nyom tat ja: séd nyOM da kFt., 
7100 szekszárd, epreskert u. 10., 

teleFOn: (74) 529–950. 
issn 1589–164X
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Január 22-én tartotta félévér-
tékelő bankettjét a Vár étte-
remben a Holler UFC férfi és 
női kézilabda csapata. 

szaBados sámuEl

A férfi csapatunk a múlt évi 
bajnoki címével ismét kivívta az 
NB II-ben való szereplés jogát. 
Orova Tamás szakvezető értéke-
lése alapján felemásra sikeredett 
az őszi szezon. Jó kezdés után 
következett egy hullámvölgy, 
amikor sok pontot vesztettek a 
fiúk. Ez annak is betudható, 
hogy a keret nagy része fiatalok-
ból áll, akiknek nincs még ma-
gasabb osztálybeli rutinjuk. A 

szezon végén aztán ismét sike-
rült értékes bajnoki pontokat 
szerezni, így a középmezőny al-
sóházában fejezték be a szezont. 
A pozíció sajnos közel van a 
kieső zónához, éppen ezért ta-
vasszal a fő feladata a kiesés el-
kerülése lesz. Ennek alapja lehet 
a téli kemény alapozás, felké-
szülés, továbbá az erősítés. 

A tél során a kapus poszton si-
került igazolni egy volt kubai vá-
logatott játékost, de a mezőny-
ben is kell legalább két új, ruti-
nos játékos.

Ősztől Simontornyán játssza 
hazai mérkőzéseit csapatunk a 
helyi szabvány-csarnok hiányá-

ban. A döntés jónak bizonyult, 
mivel Simontornyán hagyomá-
nyai vannak a sportágnak. A múlt 
évben az NB II-ből kiesett si-
montornyai gárda két játékosa 
hozzánk igazolt, ezért részben 
miattuk is sokan kijárnak a mecs-
csekre, szinte hazai hangulatot 
teremtve. 

A bentmaradásnak nagy a 
tétje, hiszen amennyiben megva-
lósul az új, méretes itthoni sport-
csarnok terve, egy-két éven belül 
hazai közönség előtt léphetnek 
pályára a földvári fiúk. 

Három éve alakult a Holler 
UFC keretei közt a női kézilab-
da szakosztály. Németh Mi-
hályné Baranya Bernadett edző, 
testnevelő tanár elevenítette fel 
a kezdés körülményeit. Pár 
évvel ezelőtt a sportot, kézilab-
dát kedvelő lányok, asszonyok 

kezdtek a csarnokban edzeni, 
egymás ellen meccseket játsza-
ni. Idő múltával szerették volna 
tehetségüket kipróbálni tét-
meccseken, például bajnokság-
ban is. A Holler UFC keretei 
közt megvalósult tervük. 

Jelenleg a felnőtt gárda a Tolna 
megyei bajnokságban szerepel 
stabil kerettel, kiegyensúlyozott 
teljesítménnyel. Működik serdü-
lő 14-15 évesek korosztálya is, a 
legkisebbek, az alsó tagozatos 
lánykák pedig a körzeti szivacs 
kézilabda bajnokságban szere-
pelnek. 

A diákkorú gyerekek a körzeti 
és a megyei diák olimpián is kép-
viselik városunkat, az utóbbi 
években érmes helyezéseket is 
elértek, köszönhetően az egyesü-
leti keretek között szerzett rutin-
nak, tapasztalatnak. 

Az őszi szezont értékelték 
a kézilabdások

A Dunaújvárosi Labdarúgó 
Szövetség szervezésében 
évek óta januárban rendezik 
a Carissa teremlabdarúgó ku-
pát. Országosan meghirde-
tett rendezvényről van szó, a 
résztvevők valóban sok hely-
ről érkeztek. A torna színvo-
nalát jelzi, hogy több első 
osztályú terem futball játékos 
is pályára lépett a három nap 
során. 

szaBados sámuEl

A Holler UFC focistáit idén az 
U19-es korosztály képviselte 

Schulteisz Norbert irányításával. 
A földvári fiúk egyetlen utánpót-
lás csapatként szerepeltek a fel-
nőtt mezőnyben. A többfordulós 
mérkőzéssorozat első selejtező-
jeként a csoportok első két helye-
zettje folytathatta szereplését a 
Carissa kupában, a harmadik he-
lyezettek pedig a vigaszágon, a 
Zeusz kupában küzdhetett 
tovább. 

A földvári U19-es gárda har-
madikként itt folytatta szereplé-
sét. Igen rangos mezőnyben, ru-
tinos felnőttek körében kellett 
bizonyítaniuk, mely során sike-

rült sikerült kivívniuk a döntőbe 
jutást. 

A fináléban kemény küzde-
lemben végül alulmaradtunk ru-
tinosabb ellenfelünkkel szem-
ben, de az elért második hely 
mindenképpen dicséretre méltó, 
hiszen egy országosan jegyzett 
teremtornán érték el ezt a helye-
zést. 

A küzdelemsorozatot tehetsé-
gek után kutatva csapatmene-
dzserek, játékos-ügynökök is fi-
gyelemmel kísérték. Az itt fel-
jegyzett nevek számára akár a 
továbblépés lehetősége is mega-
datik, esetleg a földvári Kovács 
Ádámnak is, akit a mezőny leg-
jobb kapusának választottak. 

Schulteisz Norbert szerint a 

torna mérkőzései nagyszerűen 
szolgálták a téli felkészülést. A 
bajnokság március közepén 
indul, az itt szerzett tapasztalato-
kat kiválóan lehet alkalmazni a 
csapatépítéshez. Mivel 14 játé-
kost lehetett nevezni, a keret 
nagy része játéklehetőséghez 
jutott. A teremfociban a technika 
súlya a dominánsabb, de a soro-
zatmérkőzéseken kiderült, hogy 
az erőnlétnek is jelentős a szere-
pe. Nemegyszer kiváló techniká-
jú játékost kellett lecserélni, mert 
ereje fogytán veszélyeztette a 
csapat eredményességét.

Összességében tehát sikeres-
nek nevezhető a földvári fiúk tel-
jesítménye a második helyet és a 
felkészülés lehetőségét illetően. 

Földvári focisiker a dunaújvárosi 
teremlabdarúgó tornán

Januárban tartotta hagyomá-
nyos évértékelő bankettjét a 
Holler Utánpótlás Nevelő 
Football Club. 2016 névválto-
zást is jelent az egyesületnél: 

a hivatalos elnevezésben ez-
után az utánpótlás nevelő jel-
ző szerepel.  

szaBados sámuEl

A nyolc korosztályt foglal-
koztató klub évértékelőjén az 
edzők foglalták össze csapataik 
teljesítményét. Az U12-es 
gárda szakmai vezetője Szigeti 
Ádám jónak nevezte a fiatalok 
évi eredményeit. A 15 fős keret 
két versenyformában mérette 
meg magát az év során. Az al-

központi focitornán a környék-
beli utánpótlás iskolákkal kör-
mérkőzés sorozatot vívtak, 
Bölcske, Madocsa, Simontor-
nya, Apostag és Györköny 
voltak az ellenfelek. A sorozat 
során kétszer első, illetve má-
sodik és harmadik helyen vé-
geztek a földvári fiatalok. 

A másik fórum a kiemelt 
megyei torna volt. Itt Paks, 
Szekszárd, Dombóvár, Tamási 
csapataival mérkőztünk. A 
színvonal magas volt, egyszer, 

a hazai rendezésű tornán vé-
geztünk második helyen. A 
gyerekek sokat tanultak, ta-
pasztalatokat szereztek erő-
sebb ellenfeleiktől. A képzés-
ben előtérbe kerültek a taktikai 
elemek, a csapatjáték, alakza-
tok kialakítása, támadásépítés, 
a védelem szervezése és ter-
mészetesen az egyéni technika 
csiszolása. 

Az U13-as korosztály mun-
káját Klein Attila edző értékel-
te. Ebben a korosztályban 

Évértékelőt 
tartott a 
Holler 
UNFC

►
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So ros 
hir de té sek

Az If jú ság té ren 58 nm-es 
tég la építésű szi ge telt 2. eme-
le ti la kás és a hoz zá tar to zó 
18 nm-es ga rázs el adó!
Tel.: 30/974-27-96

*   *   *
Fel ső-Bölcskei ut cai pa-

raszt ház el adó!
Tel.: 30/974-27-96

tapasztalhatók az első le-
morzsolódások. Kiderül, ki az, 
aki lelkes és tudatos munkát 
akar végezni, s ki az, akiknek 
elmegy a kedve, hiszen itt már 
heti 4-5 edzésről van szó, távoli 
utazásokról. Az edzésmunká-
ban is egyre nagyobb szerepet 
kap az erőnlét növelése, na-
gyobb a terhelés. Ezekben az 

években derül ki, hogy kik az 
igazi tehetségek, érdemes-e a 
fejlődés reményében folytatni a 
labdarúgást versenyszerűen, 
vagy marad a szabadidős fociz-
gatás. Ugyanakkor még talán 
ezek az utolsó évek, mikor is el 
lehet kezdeni tanulni a focit, s 
komolyabb szinten művelni. A 
16 játékost foglalkoztató keret-

ben több a tehetséges gyerek az 
edző szerint. A mérkőzéseken 
elsősorban nem az eredményes-
ség a fontos, hanem a tanulás, a 
rutinszerzés, a gyakorlás. A 
bajnokságban a 6 győzelem és 
6 vereség a közepes teljesít-
ménynek számít, az edző sze-
rint megvan a továbblépési le-
hetőség a csapatban. 

Rendőrségi 
hírek

Szabálysértések: Januárban 
több kisebb értékre elkövetett 
bűncselekmény, bolti- valamint 
falopás történt. Az elkövetők 
helyi lakosok voltak, akik ellen 
megindult az eljárás, bíróságra 
kerültek az ügyek. Csekély, 
egy-kétezer forint értékű lopás is 
komoly büntetéssel járhat. 

Nyilvános helyen több családi 
veszekedésnél, verekedésnél kel-
lett közbelépniük a rendőröknek. 

Az ok ismét a túlzott alkoholfo-
gyasztás volt. A verekedőket elő-
állították. Az ilyen tettlegesség-
gel végződő veszekedéseknek 
komoly következménye lehet, ha 
valaki megsérül. A sérülés foka 
alapján az elkövetők már bűn-
cselekmény elkövetéséért felel-
nek.

Közlekedés: Januárban az 
előző hónaphoz képest megnö-
vekedett a balesetek száma, 
melyek szerencsére csak anyagi 
kárral jártak. Az okok között sze-
repelt a kanyarodási elsőbbség 
meg nem adása, a rossz sebes-

ségválasztás, a követési távolság 
be nem tartása. Vezessenek kö-
rültekintőbben, türelmesebben!

A város területén vannak olyan 
helyek, ahol időről időre az autó-
sok nem tartják be a várakozás, 
megállás szabályait.  Ez régóta 
visszatérő probléma, a szabályta-
lankodók akadályozzák a szabá-
lyosan közlekedőket. Kérjük, 
tartsák be a közlekedés, a parko-
lás szabályait, legyenek tekintet-
tel másokra is!

Ismételten felhívjuk a figyel-
mét annak, aki bármilyen sza-
bálysértés miatt pénzbüntetést 
kap, hogy 30 napon belül fizesse 
ki a kiszabott összeget. Ha nem 
tesz meg, akkor a rendőrség elő-
vezeti, és a bírságból letöltendő 
szabadságvesztés lesz, valamint 
a felmerülő egyéb költségeket is 
ráterhelik. Több ilyen eset volt 
az utóbbi időben.

Művelődési 
központ
Februári programok 
Február 13. szombat 15:00
Hastánc gála

Február 16. kedd 18:00
IRODALMI KÁVÉHÁZ a 
Marcipán Cukrászdában
TÓCSATÜKÖRBEN
Füller Tímea novellás köteté-
nek bemutatója
Kötelező fogyasztás: 600 Ft

Február 23. kedd 18:00
NÉPSZERŰ TUDOMÁNY

Február 24. szerda 14:00
Várostörténeti vetélkedő

Február 25. csütörtök 14:00
FILHARMÓNIA
Ifjúsági koncertsorozat
Közreműködik: Pécsi Szim-
fonietta

Február 27. szombat 18:00
VÁROS NAPJA
Gálaest és díjátadó Dunaföld-
vár várossá avatása alkalmá-
ból

március 9. szerda, 19.00
Szüle Mihály-Walter Lász-
ló-Harmath Imre
EGY BOLOND SZÁZAT CSI-
NÁL 
zenés bolondság
Jegyár: 3.300 Ft

Téli szín-
házbérlet
március 9. szerda, 19.00

Szüle Mihály-Walter Lász-
ló-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 szereplő a másikat 
nézi bolondnak. A közönség 
pedig ma éppúgy harsog a vi-
haros derültségtől, mint vala-
mikor, amikor még commedia 
dell’ arte néven ismerték az 
ilyen zenés bolondságot! 

Jegy ár: 3.300 Ft

►



Fotó: Kõszegi Dániel

„Ha élünk, az Úrnak élünk
ha meghalunk, az Úrnak halunk meg
ezért akár élünk, akár halunk
az Úré vagyunk.” (Rom. 14.8)

Nagy részvét mellett vettek 
végső búcsút 2016. január 
23-án a bölcskei és dunaföld-
vári hívők szeretett, megbe-
csült lelkipásztoruktól, So-
roncz Ferenctől a bölcskei te-
metőben. Ferenc atya gyak-
ran megfordult Földváron, 
sokak jó kapcsolatot ápoltak 
vele. Ha szükség volt rá, he-
lyettesítette paptársait, misét 
tartott, temetett. 
Dr. Sűrű János emlékezik ró-
la.

Kiss éva

„Soroncz Ferenc 1923-ban Za-
laegerszegen született, a teológi-
át Pécsett végezte, 1947-ben 
szentelték pappá. Tolna, Baranya 

településeit bejárva 1966-ban 
került Bölcskére. Igazából Bölcs-
kén már ismerős volt, nagybátyja 
itt volt plébános, korábban járt 
nála többször, nem ismeretlenül 
került ide. 

Fiatalon villamosmérnök sze-
retett volna lenni, az egyetemet 
is megkezdte, de végül a papi hi-
vatást választotta, az embereket 
akarta szolgálni.  Műszaki érdek-
lődésétől nem vált meg, a vil-
lanyszerelési munkákat nyugdí-

jas koráig végezte. Javította a 
bölcskeiek elromlott televízió 
készülékeit, rádióit. Pénzt nem 
fogadott el, ha kérdezték - mivel 
tartozunk plébános úr? - tegyék 
be a perselybe, amit rászántak - 
válaszolta. 

Volt egy szobája, ami tele volt 
műszaki dolgokkal. A tsz-nek 
még a villanypásztor szerelését 
is megoldotta, de ha az önkor-
mányzatnál adódott probléma, 
ott is számíthattak a tudására.  
Ahol tudott, még ezen a téren is 
segített. 

A legfontosabb azért számára 
az egyházi szolgálat volt.  Maxi-
málisan nagyon jó kapcsolata 
volt az emberekkel. Igazi szolgá-
lat volt a működése, gyerekekkel 
felnőttekkel megtalálta a közös 
hangot, szerette, szolgálta őket. 
Egy emlékem, hogy amikor futó-
versenyt tartottak a gyerekeknek, 
a plébánia előtt ő is futott velük. 
Közel állt mindenkihez.  Sokat 
olvasott, filozófiai műveket, egy-
házi irodalmat, de emellett az 
elektromossággal kapcsolatos új-
donságokat is nyomon követte. 

Könyvespolcain változatos 
témájú, értékes művek sorakoz-
tak.  

Élmény volt vele beszélgetni. 
Mindig is reális, korhű nézeteket 
vallott, saját nézetei időt állók 
voltak minden korban. Tapasztalt 
emberként jó meglátásai voltak, 
amit elhatározott, meg is tudta 
valósítani.  Hosszú élete során 
rendszerek jöttek - mentek, ő 
megtalálta a feladatát mind-
egyikben, szolgálta az embere-
ket, egyházát. 

Több évtizedes példamutató 
szolgálatáért 1994-ben Bölcske 
Díszpolgárává választották, majd 
2013-ban átvehette a köztársaság 
elnökétől a Magyar Ezüst Ér-
demkereszt kitüntetést. Magas 
kora miatt a paksi plébános segí-
tett neki, majd egy éve nyugállo-
mányba vonult, és Székesfehér-
várra egy egyházi otthonba 
került. Itt jól érezte magát, bölcs-
kei hívei többször meglátogatták. 

Nagybátyja mellett helyezték 
örök nyugalomba, a helyiek és 
környékbeliek vettek búcsút 
tőle.”

Soroncz Ferenc
Tiszteletbeli nyugalmazott esperes, plébános
1923-2016

Soroncz Ferenc


