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XXI. évfolyam 1. szám, 2017. január 195 Ft

Dunaföldvári részvevője is 
volt a Fölszállott a páva 

negyedik versenyfolyamának. 
Fafka Júlia, a Magyar László 
Gimnázium hetedik osztályos 
diákja a területi válogató után 
bejutott az elődöntő nyilvános 
adásába. Bár onnan a közép-
döntőbe nem került be, produk-
ciója megmutatta tehetségét.

L������ P����

A tizenkét éves lány arca, 
hangja, csodálatos viselete ra-
gyogott a színpadon. A Sebes-
tyén Mártától kapott szakmai ér-
tékelés és a sok elismerő gratulá-
ció kissé kárpótolta a pontszá-
mokért.

– Éreztem, hogy jól énekel-
tem. Ilyen boldog és nyugodt 
színpadon még sohasem voltam 
– mondja Juli, akit zeneiskolai 
szolfézstanára, Gelencsér Irén 
készített föl a versenyre, hivata-
los mentora Berta Alexandra 
volt. Sok segítséget kapott dr. 
Juhász Katalintól, a Zenetudo-

D

Fafka Júlia a
Fölszállott a pávában

mányi Intézet munkatársától, aki 
a Cinege népdaléneklési verse-
nyek zsűritagjaként figyelt fel a 
földvári kislány tehetségére. S 
mivel a döntőben somogyi, pon-
tosabban nemespátrói lakodal-
mas dalcsokorral indult Juli, 
Szakáll Miklósné Szmodics Ró-
zsika néni, Nemespátrón élő éne-
kes-adatközlőhöz is elutaztak a 
felkészülés során. Nemcsak 
meghallgatták az énekét, hanem 
kikérték véleményét is. Megdi-
csérte Julit, mondván: ezt nem 
lehet szebben énekelni. A no-
vember közepén rendezett elő-
döntőn a helyszínen szurkolt a 
kislánynak. Ott is elégedett ►
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volt, de azt is mondta: Keve-
sellöm a pontokat!

Sebestyén Márta szerint remek 
összeállítás és tökéletes produk-
ció volt. – Csodálatos, hogy tudja 
egy tizenkét éves lány ezen a 
rusztikus hangon elénekelni 
ezeket az egyáltalán nem könnyű 
dalokat! – értékelte, s azt is ki-
emelte, milyen jók voltak benne a 
dunántúli semleges tercek. Bár 
korábban többen mondták Juli-
nak, hogy egy tolnai lány ezt soha 
nem tudja kiénekelni, mégis sike-
rült. Hogyan? – Sokat gyakorol-
tam, a próbákon nemigen jött elő, 
de az élő adásban végül igen! 
Egyszerűen oda kell találni a két 
hang közé – magyarázza moso-
lyogva a Vass Lajos Nagydíjas 
ifjú énekes, aki 2016-ban a Kár-
pát-medencei döntőben szerezte 
meg ezt a címet. Ezen kívül több-
ször ért el sikert a Cinegemadár 
népdaléneklési versenyen is.

Juli másodszor indult a Fölszál-
lott a páván, melyen a magyaror-
szági ifjú szólistákon, énekegyüt-
teseken, táncosokon, hangszeres 

szólistákon, zenekarokon kívül 
részt vettek határon túli fiatalok 
is. Háromszáz körüli szólóénekes 
közül választották ki azt a tizen-
két fiatalt, akik a négy elődöntő-
ben szerepeltek. Juli éppen két, 
határon túli tehetséges énekessel 
került egy csoportba.

Hogy lesz egy Tolna megyei 
kisvárosban élő lány népdaléne-
kes? 2005-ben a szülők, Fafka 
István és Fafkáné Simon Ildikó az 
éppen elindult Ördögszekér Tánc-
egyesületben kezdtek táncolni. A 
három lány közül legkisebbként 

Juli ott sertepertélt, szinte ott cse-
peredett fel – mondja az édesanya. 
Talán akkor került a szíve közepé-
be a zene, különösen a népzene és 
a néptánc. Így, amióta az eszét 
tudja, énekel és táncol. Már óvo-
dásként is. Aztán a Levendula 
Alapfokú Művészeti Iskolában 
Iker Józsefné táncpedagógus tanít-
ványa lett egy remek közösségben. 
Idén az Ördögszekér néhány pro-
dukciójába is besegít. Az elmúlt 
évben páros táncban Mezőföld Vi-
rágai díjat kapott, illetve az Antan-
ténusz néptánc fesztiválon külön-
díjas lett. A helyi zeneiskolában 
hét éve a hegedű tanszak diákja. 
Népdaléneklést hivatalosan sosem 
tanult, de szívesen vett részt a 
városi rendezvényeken, esemé-
nyeken. Szép hangja kisgyermek-
kora óta elbűvöli a földváriakat. 
Legutóbb a Cantemus kamarakó-
rus karácsonyi koncertjén töltötte 
meg hangja az Öregtemplomot.

Az erdélyi népdalokhoz húzok 
leginkább, mert azokban jobban 
benne van az ember szíve-lelke – 
állítja Juli. Főként néptáncosnak 

tartja magát, további pályáját is 
ezen a területen tervezi. Énekes-
ként kicsit magányos az ember, 
egyedül kell elviselnie a sikert is, a 
kudarcot is – mondja igazi böl-
csességgel, utalva a megélt él-
ményre. Azt azonban hozzáteszi, 
hogy a színpadon állva érezte, látta 
mindenki arcát, aki szurkolt neki. 
Egész Dunaföldvár, de fél Somogy 
megye is, hiszen ők adták össze 
csodálatos viseletét a versenyre. 
Gimnáziumi osztály- és diáktársai, 
tanárai óriási plakáttal, barátnői vi-
deóüzenettel biztatták.

A család és az őt szerető embe-
rek energiatöbbletet sugároztak. 
Én meg azt csináltam, amit sze-
rettem volna, minden tőlem telhe-
tőt megtettem – mondja.

Kell-e ennél több bárkinek a 
lelki nyugalomhoz és a továbblé-
péshez? Mert most is eggyel fel-
jebb lépett – mondta. Legköze-
lebb – valószínűleg – újra indul. 
Sok sikert, Juli! v

(A Dunaújvárosi Hírlap 2017. 
január 3-án megjelent cikke alap-
ján) 

Elkezdődtek a 
munkálatok

Dunaföldvár Város Önkor-
mányzata több, mint 61,5 

millió forint vissza nem téríten-
dő támogatást nyert el az EGT Fi-
nanszírozási Mechanizmus 
2009–2014 keretében a „Vidéki 
kulturális és természeti örökség 
megőrzése” című pályázati felhí-
váson a dunaföldvári tájház 
megmentésére. 

Kovács Anikó

Az önkormányzat a közbeszer-
zési eljárás során kiválasztott ki-
vitelezővel, a bölcskei székhelyű 
UNIKORN-ÉPKER Építőipari és 
Szolgáltató Kft-vel 2016. október 
4-én kötötte meg a vállalkozási 
szerződést.  

Az építési beruházás kereté-
ben először a tájház épületének 
szerkezeti megerősítésére, a 
nádfedeles tetőszerkezet felújí-
tására, valamint a csikóstűzhely 
és kemence felújítására kerül 
sor, hogy az épület helytörténeti 

és néprajzi kiállítóhelyként mű-
ködhessen.  

Ezen kívül egy foglalkoztató-
ként funkcionáló melléképület ki-
vitelezése valósul meg.  Ebben az 
épületben kapnának helyet a mú-
zeumpedagógiai foglalkozások, a 
tájházhoz, a falusi népi életmód-
hoz kapcsolódó szokások, tevé-
kenységek bemutatása, játékos 
formában történő gyakorlása. Az 
épület egy átlagos létszámú iskolai 
csoportot (25 fő) tud majd befo-
gadni. Nyári időszakban a kialakí-
tásra kerülő nagy, fedett, árnyékos 
teraszon is lehet majd foglalkozá-
sokat tartani, mely tolóajtók segít-
ségével összekapcsolható lesz a 
belső térrel. 

A teljesítés határideje 2017. áp-
rilis 21. v

Karácsony előtt a helyi ro-
ma nemzetiségi önkor-

mányzat élelmiszer-csomagokat 
osztott a rászorultak számára. 

Szabados Sámuel

Mendi Ferenc, az önkormányzat 
elnöke beszámolt arról, hogy 107 
csomagot osztottak ki, mely 3500 
Ft értékben száraz élelmiszert, 
például cukrot, lisztet, babot, 
édességet tartalmazott. A pénz-
ügyi lehetőségekből, az adomá-
nyokból ez évben ennyire futotta. 
Elsősorban a nagycsaládosok ré-
szesültek előnyben, de kaptak 
egyedül élő idős emberek is. A se-
gélyből nem csak roma családok 
részesültek. Akik nem tudták át-
venni a Duna utcai épületben a 
csomagot, azoknak a szervezők 
házhoz szállították. Többségében 
a múlt évben adományozottak ke-
rültek fel idén is a listára, termé-

szetesen most is voltak elégedet-
lenkedők, akik kimaradtak, vagy 
kevesellték a juttatást. Mendi 
Ferenc szerint sem nagy mennyi-
ség az adomány, de ünnepek kör-
nyékén ez is segítséget jelentett 
sokak számára. Az elnök beszélt a 
2017-es év terveiről is, mely sze-
rinte több új lehetőséget tartalmaz 
a helyi romák számára.  A helyi 
szakiskola felajánlotta, hogy in-
gyenes alapfokú számítógép-keze-
lői tanfolyam indul a nyolc osz-
tályt betöltöttek számára. Az elő-
zetes felmérések szerint van rá 
igény. Kellő jelentkezés esetén az 
első csoport számára már akár 
télen elkezdődhet a képzés. A 
városi önkormányzattal egyeztet-
ve az év során programot dolgoz-
nak ki, mely alapján családok mű-
velésre ingyen kapnának földterü-
letet, vetőmagokat. Elsősorban 
azok kapnának földet, akik 

Új lehetőségek a Dunaföldvári 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
számára

►

►
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A Máltai Szeretetszolgálat 
helyi szervezete ez évben 

is segélycsomagokat osztott szét 
rászoruló családok és személyek 
közt karácsony előtt. 

Szabados Sámuel

Jákli Viktor, a szolgálat elnöke 
beszámolt arról, hogy 273 csoma-
got osztottak ki 4–5 ezer Ft érték-
ben. Tartalmuk főleg tartós élelmi-
szer volt, tészták, liszt, cukor, 
étolaj, konzervek, szaloncukor.  
Az adományozottak kiválasztása a 
korábbi évekhez hasonlóan az is-
kolák, orvosok, egyházak, a Vö-
röskereszt véleményezése alapján 
történt. A csomagok összeállítása 

napokkal korábban megkezdődött 
a földvári és a környékbeli aktivis-
ták közreműködésével. Az adomá-
nyok nagy részét az Adni öröm 
akció keretében gyűjtötték össze 
az aktivisták december során egy 
helyi élelmiszerüzletben. Jákli 
Viktor megjegyezte, hogy idén 
kisebb mennyiség gyűlt így össze, 
körülbelül a múlt évi kétharmada. 
Szerencsére a szolgálat raktárában 
jelentős készletek voltak, így a ter-
vezett mennyiséget idén is sikerült 
biztosítani.  A szomszédos telepü-
lésekre, például Bölcskére, Soltra, 
Előszállásra is jutottak csomagok. 

Idén is sor került a szokásos de-
cemberi erdélyi Mikulás-túrára, 
mely során a dunaföldvári szerve-
zet Böjte atya gyermekotthonait 
kereste fel, és az év során gyűjtött 
adományokat adta át több, mint 
negyven otthonban. A gyerekek 
idén is nagy örömmel fogadták az 

ajándékokat. Az adománygyűjtés-
ben ez évben is jelentős szerepet 
vállalt a németországi Niederaibach 
város máltai szervezete, akik évek 
óta jelentős készleteket juttatnak el 
Dunaföldvárra, melyből az erdélyi 
gyerekek is részesülnek az év 
végén. Ez évben egy niederaibachi 
aktivista is elkísérte a földvári ado-
mányszállító konvojt. A raktár 
azért nem ürült ki. A szervezet fel-
készült arra az esetre is, hogy 
rendkívüli események kapcsán 
élelmiszert, vagy egyéb adományt 
tudjon gyorsan biztosítani arra rá-
szorultaknak. v

2016. november 7-én és 
21-én tartottuk a művelő-

dési házban a Tájház Projekt 
keretében megvalósított Kará-
csonyi készülődés című szak-
mai továbbképzést.  A felnőt-
tek számára meghirdetett 
programot Tóth Gyöngyi gyé-
kény-, csuhé-, szalmatárgy ké-
szítő vezette.

Kovács Anikó

A karácsony közeledte jó al-
kalmat teremtett arra, hogy az 
ünnepkör köré építsük fel a te-
matikát. Városunk, Dunaföld-
vár ezer szállal kötődik a me-
zőgazdasághoz, a hagyomá-
nyos paraszti kultúrához. A 
csuhé feldolgozása a paraszti 
társadalomban a kukorica ter-
mesztésének elterjedésével 
egyidős (a XVIII. századtól).  
Dunaföldváron is van hagyo-
mánya, elsősorban szőlőkötö-
zőt és szatyrot készítettek 
belőle. A foglalkozásokon a 
népi kézműves hagyományo-
kat elevenítettük fel.

A csuhé feldolgozásának két 
alapvető módja a kötözés és a 
fonás.

Az első foglalkozáson figurá-
kat készítettünk. Az érdeklődők 
megismerkedhettek az alap-
anyaggal, tulajdonságaival, elő-
készítésével, feldolgozásának 
lehetőségeivel.

Kötözéssel régen elsősorban 
gyermekjátékokat készítettek. A 

csuhé ma – a természetes anya-
gok újrafelfedezésével – a kará-
csonyi ünnepek kedvelt alap-
anyaga lett. A betlehem figurái, 
karácsonyfadíszek, angyalkák 
könnyen elkészíthetők kötözés-
sel. Ehhez nyújtottunk segítsé-
get az alapok bemutatásával, 
egyszerűbb és bonyolultabb an-
gyalkák készítésével.

A második foglalkozáson a 
fonás alapjait tanulták meg a 
résztvevők. Fonással kosárkát, 
szatyrot, székeket készítettek 
régen is, ma is.

A fonáshoz szükséges esz-
közök, szerszámok ismerteté-
sével kezdtük a foglalkozást. A 
csuhé megfelelő előkészítése 
(tépés, vágás, áztatás) után fa-
lapra bevert szögek köré csil-
lagot fontunk – karácsonyfa-
dísznek. Ezzel a kisebb tárgy-
gyal a résztvevők könnyebben 
sikerélményhez juthattak, mi-
közben elsajátították a sokak 
szerint nehéznek tartott csuhé-
fonást.

A programon közel 40 fő vett 
részt, elsősorban az Őszi Alkony 
Nyugdíjasklub tagjai. v

Karácsonyi készülődés

képesek megművelni, és élnek 
is a lehetőséggel. Sok család szá-
mára ez megkönnyítené a megél-
hetést. Szintén új kezdeményezés, 
hogy a nyár során gyerekek szá-
mára egyhetes tábor szerveződne 
teljes ellátással és gazdag progra-
mokkal. Mendi Ferenc 2014 óta 
tölti be az elnöki tisztet, úgy véli, 

hogy ez idő alatt bizonyos terüle-
teken történt előrelépés. Jó a kap-
csolat például az iskolákkal, óvo-
dákkal. Bizonyos osztályoknál 
csökkent a roma tanulók hiányzási 
aránya. Sikernek tekinthető az is, 
hogy az utóbbi években nőtt a kö-
zépiskolákban továbbtanuló roma 
diákok száma. v

Idén kisebb volt 
az adományozó 
kedv

Tá mo ga tó ink
Dunaföld vár Vá ros
Ön kor mány za ta

Dr. Süveges Árpádné

Kiss Lajos Csaba

Ráthgéber Lás zlóné

Petrovics Józsefné

Dr. Hallai Róbert

►
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Vida Tünde 
Egymilliárd forintos keretre pá-

lyázhatnak a Paksi Atomerőmű 
térségében lévő települések a 
Jövőnk Energiája Térségfejleszté-
si Alapítványnál. A Miniszterel-
nökség által biztosított forrásból 
elsősorban a Paksi Atomerőmű 
kapacitás-fenntartási programjá-
hoz illeszkedő fejlesztési célok 
megvalósulását támogatják.

Az MVM Paksi Atomerőmű 
Zrt. által létrehozott Jövőnk Ener-
giája Térségfejlesztési Alapítvány 
(JETA) egymilliárd forintos ke-
rettel hirdette meg új, a térség fej-
lesztését szolgáló pályázatát. 

A Jövőnk Energiája Térségfej-
lesztési Alapítvány 2011-ben jött 
létre. Célja az atomerőmű körüli 
kedvezményezett területeken a 
felzárkóztatás, az életminőség ja-
vításának elősegítése. Az érintett 
kört a Paksi, a Kalocsai, a Tolnai 
járás egészét, valamint a Szek-

szárdi járás egy részét magába 
foglaló 41 település alkotja. Az 
alapító okiratban foglaltakkal 
összhangban az atomerőmű 2011-
től 2014-ig évente 500 millió fo-
rintot bocsátott az alapítvány ren-
delkezésére, míg tavaly a Minisz-
terelnökség lett a főtámogató 716 
millió forint összeggel. 2016. 
utolsó negyedévében a JETA 
ismét pályázatot nyújtott be tér-
ségfejlesztési támogatásra a Mi-
niszterelnökséghez, egymilliárd 
forint összegre. A pályázat szak-
mai programjában bemutatták a 
fejlesztési célokat, amelyek a ko-
rábbiaknál szorosabban illeszked-
nek a Paksi Atomerőmű kapaci-
tás-fenntartási programjához. Pri-
oritást élveznek majd a térségi és 
települési szolgáltatási infrastruk-
túra-fejlesztésre irányuló projek-
tek. Az alapítvány pályázata pozi-
tív elbírálásban részesült, a támo-
gatási szerződést a Miniszterel-

nökség részéről Lázár János mi-
niszter látta el kézjegyével.

Ezúttal hét pályázati ablak 
nyílt meg. A már megvalósítás 
alatt álló, nagyobb léptékű pá-
lyázataik önrészének részleges 
kiváltására, továbbá az életminő-
ség és az életbiztonság emelését 
szolgáló programokra; közösségi 
épületek energia-racionalizálásá-
ra és a helyi építészeti értékek 
megóvására pályázhatnak az ön-
kormányzatok. Új lehetőség a 
szolgáltatási infrastruktúra-ele-
mek megvalósíthatósági tanul-
mányainak elkészítési támogatá-
sa, illetve a közösségi rendezvé-

nyek – falunap, fesztivál – rende-
zéséhez igényelhető támogatás, 
ami elsősorban a kistelepülése-
ket segítheti. Jelentős eltérés a 
korábbiakhoz képest, hogy egy 
önkormányzat akár négy pályá-
zatot is benyújthat egyidejűleg. 
Eközben jelentősen nőttek a tá-
mogatási intenzitási szintek, 
azaz kevesebb önrészt kell vál-
lalniuk az önkormányzatoknak. 
A pályázatok beadási határideje 
2017. január 30.

A Jövőnk Energiája Térségfej-
lesztési Alapítványhoz kapcsolódó 
információk megtalálhatók a www.
jovonkenergiaja.hu oldalon. v

Kézzel fogható segítség a 
felkészülésben 
Milliárdos fejlesztési forrásra pályázhatnak a 
települések az atomerőmű térségében

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

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 köz-

reműködésével, in gye nes nyil ván tar tás sal.

A dunaföldvári jótékonysá-
gi Szent Erzsébet bál ele-

jén Horváth Zsolt polgármester a 
következőket mondta: Ha nehéz 
helyzetbe került ember fordul 
hozzám, legelőször az jut eszem-
be: Jákli Viktor biztosan tud segí-
teni.

Lukácsi Pálné

Jákli Viktor, a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat dunaföldvári 
csoportjának vezetője december-
ben részt vett az erdélyi jótékony-
sági Mikulás-túrán, amelynek 
során társaival adományokat szál-
lított a Szent Ferenc Alapítvány 
otthonaiban nevelkedő gyerekek-
nek.

Miért vállalja? Miért csinálja?
Bár kemény megterhelés, de 

felfrissülök, feltöltődöm. Renge-
teg megható élményben van 
részem minden úton. Felejthetet-

lenek a gyerekarcok, de a ne-
velők, a segítők is fantasztikus 
emberek. Egy évtizeddel ezelőtt 
egykori gimnáziumi osztálytár-
sam, Jendrolovits Gábor szólított 
meg: – Nincs egy zsák krumplid? 
– Az nincs, de van szalonnám – 
mondtam, s pár nap múlva már 
indultam is Gáborral Böjte Csaba 
dévai otthonába. Azóta évente 
megyek, többször a feleségem és 
valamelyik gyermekem is velem 
jött.

Városunkban elismerten jól 
működik a máltai önkéntes cso-
port. Sokrétű feladatot végeznek. 
Ráadásul már több mint húsz éve 
az Ön vezetésével. Hogy került a 
máltai csoport élére?

A csoportot 1991 táján Deák 
Árpádné, Babika indította el, 
majd 1994-ben az akkori polgár-
mester, Nagy Gáborné kérésére 
folytam bele a szervezési mun-

kákba, majd vállaltam el a veze-
tést. A frissen megalakult máltai 
szervezet hitvallása, tevékenysé-
ge annak idején szíven ütött. 
Kozma Imre atya az NDK-s me-
nekültek megsegítésével kezdte, 
majd a szociális segítség vált a fő 
jellemzővé. Fontosnak tartottam 
és tartom a szükséget szenvedő 
emberek segítését.

Amikor elkezdte a máltai cso-
port vezetését, mindössze 35 éves 
volt. Honnan ez a szociális érzé-
kenység?

Édesanyámtól ezt a szemléle-
tet tanultam. Ő is, nagyanyáim is 
mindig segítettek. Ha bárki kért 
tőlük valamit, nem küldték el. 
Csaba testvér mondta egyszer: 
Mindenkinek van valami szenve-
délye. Van, aki kutyát tenyészt, 
van, aki bélyeget gyűjt, nekem itt 
vannak ők, a gyerekek. Nekem 
meg itt vannak a segítségre szo-
rulók. Ha valaki ott van szeren-
csétlenül, segíteni kell. Nagyszü-
leim élete is példaértékű 

Jákli Viktor a jótékonyságról

►
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előttem. Az élethez való po-
zitív hozzáállás, a rendszeresség 
például, ahogy az életük két ke-
nyérsütés között zajlott. Minden 
napnak megvolt a maga feladata: 
csütörtök a mosás, péntek a ke-
nyérsütés, szerda és szombat a 
heti piac, a vasárnap meg az Úré. 
Anyai nagyanyám buzgó búcsú-
járó volt, kilencéves koromban 
engem is elvitt az alsószentiváni 
búcsúba. Apai nagyanyám 
mindig az egyházi ünnepkörnek 
megfelelően öltözött. A hitet ta-
nultam tőlük. A hitbéli alapok, a 
lelki tényezők fontosak a máltai 
tevékenységben is.

A felesége, a család mit szól 
ehhez a szenvedélyhez?

A feleségem támogat a máltai 
tevékenységben, mellettem van, 
biztos háttér, partner ebben is, 
ugyanúgy, mint a családi vállalko-
zásunkban. Hol tanácsaival, hol 
effektív tettekkel segít. A gyerekek 
is részt vesznek, cserkészként is 
sokszor kapcsolódnak a máltai 
csoport programjaihoz. Néha kriti-
kával, máskor munkával, mikor 
mivel. Nagyon jó a kapcsolatunk a 
cserkészekkel, segítettek a máltai 
bál szervezésében, az Adni öröm 
akcióban. A december 15-től 
indult a gyűjtésből 260–300 cso-
magot állítunk össze.

2014-ben magas kitüntetésben 
részesült: a Magyar Máltai Lo-
vagok Szövetsége által adomá-
nyozott Apor Vilmos Érdemrend 
ezüst fokozatával ismerték el, 
majd a rákövetkező évben az 
MMSz Dél-dunántúli Régiójának 
korábbi vezetője, Szentgyörgyvári 
Károly emlékére alapított új díjat 
első ízben Ön kapta meg.

Igen, megtisztelő elismerések 
ezek, ráadásul megható is, mert 
Karcsi jó barátom, a példaképem 
volt. De e kitüntetések nem csak 
nekem szólnak. A csoport minden 
tagjának és a sok segítőnek a 
munkáját ismerték el. Az tény, 
hogy a dunaföldvári csoport 
szinte a nulláról indult, s ma 
három szervezete van: az önkén-
tes csoporton kívül működik az 
MMSZ Támogató Szolgálata, az 
idén ősszel pedig beindult a 
Tanoda is. E szervezetek között jó 
a kapcsolat. A város önkormány-
zata maximálisan mellettünk áll, 

jelentős támogatást kapunk tőlük. 
Csak így, kölcsönösségi alapon 
lehet eredményesen dolgozni egy 
település lakóiért. Ezért örülök, 
amikor a máltai csoport bekap-
csolódik a város kulturális életébe 
is. Például Novák Ferenc Kos-
suth-díjas koreográfus részvételé-
vel színvonalas folklórműsort 
szerveztünk a Szent István-ün-
nephez kapcsolódva, vagy hozzá-
járultunk az 1Úton zarándoknap 
sikeréhez. Évek óta aktív segítői, 
lebonyolítói vagyunk a helyi 
templomi búcsú programjának, 
amelyen három–négyszáz hívő 
vesz részt.

Beszélgetésünk közben a sze-
mélyesről folyton a máltai tevé-
kenységre tereli a szót. Ez ön-
kéntes karitatív munka. Mit 
csinál Jákli Viktor, amikor nem 
máltai ügyeket intéz?

Állattenyésztési üzemmérnök-
ként végeztem Kaposváron. Egy 
ideig Bölcskén a Rákóczi Tsz-ben 
dolgoztam. A családi vállalkozást 
anyukámmal kezdtem 1991-ben, 
majd a feleségemmel folytattam. 
Lassan-lassan haladtunk előre a 
kárpótlási földeknek, a pályáza-
toknak és a kemény munkának 
köszönhetően. Feleségem élelmi-
szeripari üzemmérnök. Ma sok 
lábon állunk. Állattenyésztéssel, 
gyümölcstermesztéssel és szántó-
földi növénytermesztéssel is fog-
lalkozunk. Viktor fiam már itthon 
dolgozik, miután Kaposváron és 
Gödöllőn szerzett diplomát, 
Balázs fiam általános agrármér-
nök szakra jár. Szeretném, ha itt 
folytatná a munkát. Réka lányom 
építőipari szakon tanul, Anna 
még gimnazista.

A máltai csoport vezetése mel-
lett még egy közösségi tevékeny-
séget végez. Harmadik ciklusát 
tölti Dunaföldvár képviselő-tes-
tületében.

Annak idején megkerestek, 
hogy FIDESZ színekben induljak. 
Először nemet mondtam, aztán el-
gondolkodtam. Végül a MAGOSZ 
jelöltjeként, a FIDESZ támogatá-
sával indultam a helyi választáson, 
hogy jobban képviselhessem a pa-
rasztgazdálkodók érdekeit. Ezért 
vállaltam el az Agrárkamarában a 
megyei, illetve az országos küldöt-
ti megbízást. Az önkormányzati 
képviselői tiszteletdíjat nem 
veszem fel. Voltunk nehéz anyagi 
helyzetben, akkor sem tartottam 
meg magamnak, fölajánlottam va-
lamelyik civil szervezetnek. A kö-
zösségért dolgozom képviselőként 
is, nem magamért.

Sokan fölteszik a kérdést, érde-
mes-e jónak lenni ebben a világban?

Hiszem, hogy a jó elnyeri jutal-
mát. A jóságot mindig visszakap-
ja az ember, mástól és máskor, de 
visszakapja. Amikor a gazdasági 
válság miatt nehéz helyzetben 
voltam, s az éppen eladhatatlan 
zsírt és szalonnát az erdélyi ottho-
noknak adtam, a következő évben 
beindult a vállalkozásom. A Jóis-
ten ezerszeresen adja vissza jósá-
gunkat. Többet nem ad, de keve-
sebbet sem, amit az ember megér-
demel. Teljesen egyetértek Csaba 
testvérrel: Aki nem hisz abban, 
mennyi jó ember van, az kezdjen 
el valami jót tenni, és meglátja, 
milyen sokan odaállnak mellé. v

(A Dunaújvárosi Hírlap 2016. 
december 31. számában megje-
lent cikk alapján)

A hagyományokhoz hí-
ven idén december-

ben is találkozhattak a duna-
földvári autósok és kerékpá-
rosok az utakon a polgárőrök-
kel, aki a közelgő ünnepre va-
ló tekintettel játékosan figyel-
mezették a közlekedőket a 
szabályok betartására. 

Baksay Erika

Ahogy ezt Széles János, a 
Tolna Megyei Polgárőr Szerve-
zetek vezetője elmondta, a rend-
őrséggel közreműködve pol-
gárőr-Mikulás osztogatott cso-
ki-Mikulásokat az autósoknak, 
amennyiben be volt kötve a biz-
tonsági övük. A szabálytalanko-
dók sem kaptak büntetést, csak 
egy összetört csoki-Mikulást, fi-
gyelmeztetve őket arra, mi tör-
ténhet, ha nem kapcsolják be a 
biztonsági övet. A kivilágítatlan 
biciklisek villogó biciklilámpát 
kaptak büntetés helyett.

Az akció célja, hogy felhív-
ják a figyelmet a szabályok be-
tartására, nem csak a bünteté-
sek, hanem a közlekedési bal-
esetek elkerülése miatt is. A 
polgárőr vezető azt is elmond-
ta, hogy az utóbbi időben érez-
hetően javult a közlekedési 
morál ezen a téren, amihez bi-
zonyára köze van a közutakon 
elhelyezett VÉDA rendszerek-
nek is, de remélik, hogy ehhez 
a polgárőrök akciói is hozzájá-
rulnak. v

Decemberi 
polgárőr-
akciók

So ros hir de té sek
Az If jú ság té ren 58 m2-es, 

tég la építésű, szi ge telt, 2. eme-
le ti la kás és a hoz zá tar to zó 18 
m2-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

►
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Ugyan sok szervezet 
egész évben törődik a 

rászorulókkal, mégis, jellemző-
en a karácsony előtti időszak-
ban legintenzívebb a jótékony-
kodás, és ez Dunaföldváron is 
így van.

Baksay Erika

Horváth Zsolt polgármester 
adott egy kis összefoglalót arról, 
idén decemberben kiktől, és 
milyen segítséget kaphattak a du-
naföldvári rászorulók.

A társadalmi felelősségvállalás 
egész évben feladatunk, az önkor-
mányzatnak is, különböző civil 
szervezeteknek is, de olyan vál-
lalkozóknak, magánszemélyek-

nek is, akik megtehetik, hogy se-
gítik a lemaradókat.

Az a tapasztalatom, hogy a du-
naföldvári szervezetek tudatosan 
keresik a lehetőségeket arra, 
miként járulhatnak hozzá ehhez a 
felelősségvállaláshoz. A Máltai 
Szeretetszolgálat, a Vöröskereszt 
helyi szervezete önállóan meg-
szervezte a maga hozzájárulását, 
így a Málta közel 300 csomagot 
állított össze milliós értékben, 
míg a Vöröskereszt 100 ezer Ft 
értékben támogatta az érintett 
családokat. A Málta 8 kg súlyú 
csomagjaiban jellemzően tartós 
élelmiszerek, például liszt, cukor, 
zsír, olaj, szalonna, konzervek és 
szaloncukor kapott helyet, de cso-

magot kaptak a Vöröskereszttől a 
Szent András otthon lakói is.

Az adományozók között voltak 
a Beszédes József Általános 
Iskola diákjai és szülői, Dávid 
István helyi vállalkozó is, aki de-
cember 23-án 200 adag meleg 
étellel –székelykáposztával és 
kétféle bejglivel- várta a rászoru-
ló családokat, akik haza is vihet-
tek az adományból. Az ételosztá-
si, csomagosztási akcióban segí-
tett a Málta és Vöröskereszt mel-
lett a Pék Pont 300 ezer Ft-tal, és 
a Pannónia Ethanol 2 millió Ft-
tal. A segítők és adományozók 
között volt Széles János, Kertész 
Gábor és Kertész Zoltán, vala-
mint a Meridián tornaklub tagjai, 
a cserkészek és a Polgárőrség.

Az önkormányzat 1.5 millió Ft 
értékben tűzifát biztosított a rá-

szorulóknak, a rendszeres gyer-
mekvédelmi támogatásban része-
sülő gyerekek számára pedig 
ingyen ebédet biztosított decem-
ber 22–23-án az iskolában, a 
szünet többi napján pedig az 
Alapszolgáltatási Központban. A 
Roma Kisebbségi Önkormányzat 
100 csomagot osztott ki a csalá-
dok gyerekei között. 

A számok tükrében mindez úgy 
néz ki, hogy decemberben külön-
böző forrásokból és módokon 
nagyjából 4–5 millió Ft értékű se-
gítséget nyújtottunk azoknak a 
családoknak, akik így vagy úgy, 
de szükséget szenvednek. És 
ugyan a december csak egy hónap 
a 12-ből, de reméljük, most hoz-
zájárultunk ahhoz, hogy békében 
és biztonságban teljen ezeknek a 
családoknak az ünnepe. v

Decemberi jótékonysági akciók

Beindult a 
Tanoda

Előző lapszámunkban hírt 
adtunk Dunaföldvár Ta-

nodájának megnyitásáról. Az el-
telt másfél hónap tapasztalatai-
ról és történéseiről Lipták Ta-
más, a Tanoda vezetője beszélt a 
Dunaföldvár TV-ben.

Baksay Erika

A Tanoda működik, nagyjából 
30 főnyi, változó gyermeklét-
számmal. Minthogy a részvétel 
önkéntes, természetesen nincs 
mindenki jelen minden nap a 
Templom utcai épületünkben, át-
lagosan nagyjából tizenegyné-
hány gyerek van velünk naponta, 
az elsőstől a tizenévesekig bezá-
rólag. Az a tapasztalatunk, hogy 
szívesen jönnek, kialakult már 

egy törzsközönség, akik minden 
nap nálunk töltik a délutánjuk egy 
részét, tanulnak, játszanak, kéz-
műveskednek, beszélgetnek. A 
nap nagyjából úgy néz ki, hogy 
tanulással, a házi feladatok elké-
szítésével, fejlesztéssel indítunk, 
a pedagógusok és az önkéntes se-
gítők segítségével, aztán követke-
zik egy kis uzsonna, majd játék, 
valamilyen kézműves vagy egyéb 
foglalkozás. Hangsúlyozom, 
mindez önkéntes, de úgy látjuk, a 
gyerekek örülnek a lehetőségek-
nek, és ki is használják azokat. 
Mivel korán sötétedik, a Málta 
kisbuszával késő délután haza-
szállítjuk a tanodásokat.

A szülők felől is jó visszajelzé-
seket kapunk. Vannak, akik direkt 
csak a korrepetálás kedvéért 
hozzák hozzánk a gyerekeiket, 
mások a szabadidő hasznos eltöl-
tése miatt is. Helyes vagy sem, én 

örültem, amikor nemrég azt me-
sélte az egyik kislány, hogy a 
szülei kilátásba helyezték, nem 
jöhet a Tanodába, ha nem tanul 
vagy viselkedik jól. 

A tanodai tartózkodáson, tevé-
kenységeken kívül többet is nyúj-
tunk: így Budapesten voltunk egy 
barátságos futballmérkőzésen, 
Pakson egy játszóházban (ahol 
meglepetésünkre ingyen fogadtak 
minket). Ez utóbbi programra já-
ratos busszal mentünk, nevelő 
célzattal, hogy az egyébként nem 
sokat utazgató gyerekek ismer-
kedjenek a tömegközlekedéssel, 
megtanulják a helyes viselkedést 
ebben a helyzetben is. Az a ta-
pasztalatunk, hogy minden részt-
vevő kellő fegyelemmel viselke-
dik idegen terepen, így bátrabban 
fogunk kirándulni a jövőben. 

Decemberben több program-
mal is vártuk az ünnepet. Adventi 
koszorúkat és díszeket készítet-
tünk, Tamás atya zenés áhítatot 
tartott adventkor, és öröm volt 
nézni, ez mennyire megérinti a 
gyerekeket. Mézeskalácsot sütöt-
tünk a Levendulásoknál, kará-
csony előtt pedig fát díszítettünk, 
gitároztunk, közösen énekeltünk 
az ünnep örömére. A tanodások 
játékokat, ruhákat kaptak aján-
dékba, majd egy kis gyerekpezs-
gővel, bejglivel köszöntöttük a 
karácsonyt. v

Jótékonysági 
Mikulás-túra 
Erdélybe

December első napján ti-
zenharmadik alkalommal 

indult Erdélybe Jendrolovits Gá-
bor dunaföldvári gyökerű vállal-
kozó szervezésében egy tizenöt 
autóból álló karaván. A Szent Fe-
renc Alapítvány által működte-
tett otthonokban Böjte Csaba 
gyermekei várták őket. A jóté-
konysági Mikulás-túra harminc 
résztvevője között ott volt a Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgálat du-
naföldvári csoportjának vezető-
je, Jákli Viktor, valamint magán-
emberként Horváth Zsolt, Duna-
földvár polgármestere és felesé-
ge, Oláh Ágnes, továbbá Ambrus 
György, Kövics Mihály és Kövics 
Mihályné.

Lukácsi Pálné

Az autók csomagterében a föld-
vári máltai önkéntesek által össze-
állított 2650 Mikulás-csomagon 
kívül vittek tartós élelmiszereket: 
füstölt árut, száraz tésztát, mézet, 
zsírt, lekvárt, de tisztítószereket, 
nyomtatópapírt, két raklapnyi me-
sekönyvet is, azaz minden olyat, 
amire az otthonokban és a nehéz 
helyzetben lévő családoknál a ►
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mindennapi élethez szükség 
van, összesen 14,5 tonna súlyban. 
Adtak magánszemélyek, vállalko-
zók, cégek pénzt és árut, gyűjtöt-
tek munkahelyi közösségek, egy-
házi gyülekezetek, de iskolai osz-
tályok is, többek között Dunaföld-
váron, Pakson és Bölcskén lekvárt 
és nutellát.

Az akcióban résztvevő önkénte-
sek Dunaföldváron kívül többek 
között Budapestről, Esztergomból, 
Debrecenből, Székesfehérvárról, 
Paksról és Szekszárdról indultak az 
egyhetes útra. Sőt Dunaföldvár test-
vérmáltai településéről, Niederai-
bachból és Svájcból is érkezett ado-
mánnyal egy–egy segítő.

A csapat négy Mikulással járta 
be az alaposan megtervezett útvo-
nalat. Az idén nemcsak a Szent 
Ferenc Alapítvány otthonaiba ju-
tottak el, hanem három városi 
kórház gyermekosztályára, s egy 
református lelkésznőhöz is, aki 
Böjte atya mintájára segíti a kör-
nyékbeli gyermekeket. A német 
máltások által összeállított 150 
doboznyi ajándék pedig – egy 
misszió közvetítésével – rászoru-
ló családok gyermekeinek kará-
csonyát tette örömtelibbé.

Jákli Viktor a szállítási felada-
tokban vállalt részt. Hatalmas 
élmény ez minden alkalommal – 
mondja. A gyerekek műsorral ké-

szülnek a Mikulás fogadására. Fel-
frissülni megyek – állítja az ötven-
hét éves vállalkozó, – akkora lel-
kekkel találkozom mindig, hogy jó 
megpihenni az árnyékukban. 
Csaba testvér azt köszönte meg, 
hogy „bár ilyenkor otthon kéne 
anyáskodni, apáskodni, tatáskod-
ni, Ti mások gyermekeit teszitek 
boldoggá.” Jákli Viktor felidézi: az 
egyik otthonban a mellette ülő 
apró cigánygyerek hitetlenkedve 
fogadta a Mikulás meséjét arról, 
hogy a felhők fölött ülve látja a to-
rockói, a dévai és a többi gyerme-
ket. De amikor a Mikulás beszédé-
ben a kisfiú önmagára ismert, fel-
kiáltott: Hát tényleg mindent lát!

Horváth Zsolt a Mikulás-túrára 
készülő Jákli Viktorral beszélget-
ve döntött úgy, nemcsak ado-
mánnyal támogatja az akciót, 
hanem elkíséri kisteherautójával. 

A polgármester elismerően szólt 
Jendrolovits Gábor és a többiek 
előkészítő munkájáról, a szerve-
zettségről. Megindító élmény volt 
hallgatni a gyermekeket – 
mondja. Egy zakafalvi szőke kis-
lány szavait idézi, akinek egyet-
len kérése volt: a reggelihez 
minden nap legyen egy darab kol-
bász. Egy másik pedig arról be-
szélt: nem termett elég hecsedli 
(csipkebogyó), de a gondozó 
nénik majd vékonyabban kenik a 
lekvárt a kenyérre, hogy minden-
kinek jusson. Horváth Zsoltban 
megerősödött a vélemény, meny-
nyire fontos, hogy az erdélyi 
gyermekek megtapasztalják, az 
anyaországban gondolnak rájuk.

Jendrolovits Gábor főszervező 
14 évvel ezelőtt járt először a csa-
ládjával Déván, s vitt Mikulás-aján-
dékot az otthon gyerekeinek. A kö-

vetkező évben már Nagyszalontára 
és Torockóra is eljutottak az ado-
mányokkal. Ekkor néhány földvári 
ismerőse, például Gallai Sándor is 
elkísérte. – Emlékszem, a síbox di-
ós-mákos bejglivel volt tele Tóth 
István cukrász jóvoltából – meséli. 
A harmadik évben pedig egykori 
gimnáziumi osztálytársa, Jákli 
Viktor is csatlakozott, s azóta csak-
nem minden évben segít. A mai 
napig sok földvári támogatója van 
az akciónak. Az idén a pályázato-
kon nem nyert ugyan Jendrolovits 
Gábor egyetlen forintot sem, de a 
civilektől kapott több támogatásnak 
köszönhetően sikerült ilyen gazdag 
rakománnyal megajándékozni 
közel száz településen az erdélyi 
gyerekeket, könnyebbé tenni a hét-
köznapok ellátását, s megfényesíte-
ni egy kicsit az arcukat.

S haza sem jöttek üres kézzel. 
Az élményeken kívül a meghirde-
tett pályázat rajzait is hazahozták, 
hogy márciusban újra visszatérje-
nek a jutalmakkal a várva várt 
eredményhirdetésre. Még nem 
tudja miből, de bízik benne, a kö-
rülbelül százezer forintnyi aján-
dékra sikerül megint támogatókat 
találnia. Jendrolovits Gábor opti-
mista ember, s az elmúlt csaknem 
másfél évtized őt igazolja. v

(A Dunaújvárosi Hírlap 2016. 
dec. 28-i cikke nyomán)

Lehet, hogy januárban 
nem tűnik égető kérdés-

nek a szúnyogirtás, de tudnunk 
kell, hogy ebben a szakmában a 
felkészülés a szúnyogszezonra 
már ilyenkor is zajlik. Nem is 
akárhogyan, hiszen a stratégiák 
megváltoztak, így a tényleges ir-
tást megelőző tudományos mun-
ka nélkül nem garantált a siker. 
Kőszegi Dániel, a Magyar Szú-
nyogirtók Országos Szövetségé-
nek alelnöke a Dunaföldvár TV-
ben beszélt erről a munkáról.

Baksay Erika

Ettől az évtől a kémiai szú-
nyoggyérítésről a biológiai gyérí-
tésre állunk át Dunaföldváron, 
sőt, ennél nagyobb területen, lé-

nyegében Dunaújvárostól délre 
Bölcskéig bezárólag a Duna 
mentén. Az átállás indoka egyfe-
lől a hatékonyság növelése, más-
felől az élővilág védelme, hiszen 
a kémiai irtóanyagok nem tettek 
különbséget rovar és rovar között, 
így elpusztítottak más repülni 
tudó rovarokat, például a méheket 
is. A cél tehát az, hogy csak és ki-
zárólag a szúnyogok utódait pusz-
títsuk el, pontosabban meggátol-
juk a lárvák kikelését. Ez egy kör-
nyezetbarát, szuper szelektív 
technológia, lényegében egy ta-
lajlakó baktérium, amelynek kör-
nyezetében nem tudnak kikelni a 
szúnyoglárvák –és nem melléke-
sen egy magyar származású tudós 
ismerte fel a baktériumnak ezt a 

hatását. A technológia elter-
jedését az is gyorsítani fogja, 
hogy az EU hamarosan meg-
tiltja a légi permetezést a 
lakott területek felett, így a 
földi kémiai irtás már önma-
gában nem lesz elég haté-
kony.

Az eljárás ugyan költsége-
sebb, mint a kémiai irtás, de 
a szúnyogok költőhelyeinek 
alapos feltérképezésével ha-
tékonyabb lehet annál. Mit 
jelent a feltérképezés? Hajókkal, 
kétéltű járművekkel, quadokkal 
2013 óta derítjük fel és fotózzuk 
le az árvizek után visszamaradó 
vízgyülemeket, kopolyákat, 
vagyis folyamatosan figyelemmel 
kísérjük, melyek azok a helyek, 
ahol a szúnyogok lerakják a lár-
váikat. Ezeken a helyeken szám-
lálunk, mintákat gyűjtünk, ame-

lyeket a Pécsi Tudományegyetem 
kutatólaboratóriuma vizsgál meg. 
Sokféle szúnyogfaj el ezen a terü-
leten, amelyeknek különböző a 
repülési távolsága. Ezek ismere-
tében célzottan, specifikusan 
tudjuk megtervezni a gyérítést, 
mindig pontosan az adott szú-
nyogfajra, területre leghatéko-
nyabb módon. 

Biológiai szúnyogirtás

►

►
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A kutatómunka részeként 
tavaly biológus-hallgatók végez-
ték nálunk a gyakorlati munkáju-
kat, segítettek a gyűjtésben, felde-
rítésben. Jövőre ismét jönnek, sőt 
a város gondoskodik majd az ellá-
tásukról, szállásukról. 

Dunaföldváron közel 7000 szú-
nyogfaj él, a tipikus árvízi szú-

nyogoktól egészen a malária-szú-
nyogig, de megijedni nem kell, ez 
utóbbi őshonos nálunk, nem ártal-
mas, mert nálunk nem fordul elő 
az a kórokozó, aminek a hordozá-
sával betegséget terjeszthetnek.

Sokan aggódnak, vajon nem 
játszik-e szerepet például a fecs-
kék számának csökkenésében a 

szúnyoggyérítés. Egyetlen élő-
lény sincs, amelyik kizárólag 
szúnyoggal táplálkozna. Így a 
fecskék, egyéb madarak, halak, 
más rovarevők is fogyasztanak 
másféle rovarokat is, nem csak 
szúnyogot. A biológiai gyérítés a 
kémiaival szemben – szuper sze-
lektív volta miatt – a korábbiak-

kal szemben pont meg fogja nö-
velni azon rovarok számát, ame-
lyet ezek az élőlényeknek fo-
gyasztanak. v

Üléstermi
tudósítások

Dunaföldvár város képvise-
lő-testülete december 

13-án tartotta soros ülését, 
melynek napirendjén 19 nyilvá-
nos ülésen tárgyalandó téma 
szerepelt.

Baksay Erika

Az első napirendben a testület el-
fogadja a Dunaföldvár Város Ön-
kormányzata által működtetett köz-
nevelési intézmények állami mű-
ködtetésbe vételével összefüggő, a 
feladatellátáshoz kapcsolódó lét-
számátadásról, valamint a felada-
tellátáshoz kapcsolódó vagyon, 
jogok és kötelezettségek átadás – 
átvételéről szóló megállapodást, 
valamint a Dunaföldvári Önkor-
mányzat által működtetett közne-
velési intézmények köznevelési fel-
adatainak ellátását szolgáló telepü-
lési önkormányzati vagyonnak a 
Szekszárdi Tankerületi Központ ré-
szére történő ingyenes vagyonke-
zelésbe adásáról szóló szerződést. 
Ezután a testület meghatározta a 
D-B-M Mikrotérségi Óvoda és 
Bölcsőde 2017. évi létszámkeretét. 
2017. január 1-től 82 fő teljes mun-
kaidőben, valamint 5 fő részmun-
kaidőben történő foglalkoztatását 
állapította meg. 

A következő napirendben a kép-
viselő-testület jogfolytonosan ki-
nevezte Jung Katalint a Dunaföld-
vári Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat és Alapszolgáltatási 
Központ intézményvezetőjévé a 
2016. december 30-tól 2020. 
május 31-ig terjedő időtartamra, és 
meghatározta illetményét a jogsza-
bályi rendelkezések alapján.

A képviselők ezután elfogadták 
a Dunaföldvári Művelődési Köz-
pont és Könyvtár 2017. évre szóló 

munkatervét és városi nagyren-
dezvény tervét, majd a jogszabá-
lyi kötelezettségének eleget téve a 
2017. évre is érvényesnek ítélte a 
Dunaföldvári Roma Nemzetiségi 
Önkormányzattal megkötött 
együttműködési megállapodást.

A testület elfogadta a 2017. évre 
összeállított Munkatervet és Belső 
Ellenőrzési Tervet, illetve az Okta-
tási-, Kulturális, Egészségügyi-, 
Szociális-, Ifjúsági és Sport Bizott-
ságra és az Ügyrendi – Közrend-
védelmi és Jogi Bizottságra átru-
házott hatáskörben hozott dönté-
sekről szóló beszámolót a 2016. 
évben végzett munkáról.

Ezután a képviselő-testület 
névértéken, azaz 3.600.000 forin-
tért megvásárolta a Százhalom-
batta Város Önkormányzata tulaj-
donát képező Mezőföldi Regioná-
lis Víziközmű Kft.-ben levő üz-
letrészét, melynek eredménye-
ként Dunaföldvár Város Önkor-
mányzata a Kft.-ben 1,6%-os 
üzletrésszel és 8,86%-os szavaza-
ti aránnyal rendelkezik. 

A következő napirendben a 
képviselők úgy döntöttek, hogy a 
Széchenyi 2020 keretében a Vi-
dékfejlesztési Programban meg-
jelent „A vidéki térségek kismére-
tű infrastruktúrájának és alapvető 
szolgáltatásainak fejlesztésére, 
külterületi helyi közutak fejlesz-
tése, önkormányzati utak kezelé-
séhez, állapotjavításához, karban-
tartásához szükséges erő- és mun-
kagépek beszerzése” című felhí-
vásra támogatási kérelmeket 
kíván beadni. A bruttó 13 333 333 
Ft összköltségvetésű beruházásra 
10 000 000 Ft összegű támogatási 
igényt nyújt be, és 3 333 333 Ft 
összegű önrészt biztosít a 2017. 
évi költségvetés terhére. 

Ezután a képviselő-testület 
2017. január 1-től 2017. decem-
ber 31-ig a PANTAR Kegyeleti 

Szolgáltató BT-t bízta meg a köz-
költségen történő temetések szol-
gáltatási tevékenységének végzé-
sével, a pályázatban részletezett 
díjak alkalmazásával.

A képviselők a következőkben 
ingatlanok adás-vételéről döntöt-
tek, majd a szerződéses buszjárat 
ügyében 2017. évre vonatkozóan 
elfogadták Juhász István egyéni 
vállalkozó árajánlatát, melynek 
összege összesen: 6.802.320 Ft + 
Áfa (bruttó 8.638.946 Ft/év). 

A következő napirendben a tes-
tület döntött a címzetes főorvosi 
cím használatára jogosult házior-
vosok, házi gyermekorvosok, va-
lamint alapellátást végző fogor-
vosok díszoklevelének kiadásá-
ról, melyet a testület soron követ-
kező ülésén a vonatkozó rendelet 
módosításával előterjeszt. Ezután 
a képviselők a 2017. évre is bizto-
sították a 15 hónapos gyermekek 
bárányhimlő elleni ingyenes vé-
dőoltását, majd elfogadták Jákli 
Viktor képviselő írásbeli bejelen-
tését a tiszteletdíja felajánlásáról. 

Ezután a testület úgy döntött, 
hogy a forgalmi körülményekben 
és a baleseti helyzetben változás 
nem történt, így forgalomkorláto-
zást nem rendel el a Templom ut-
cában. Forgalomkorlátozást 
rendel el viszont a Dunaföldvár, 
Sas utcában, a 6-os út és bekötő út 
közötti szakasz északi oldalán 
megállni tilos tábla kihelyezésé-
vel; a kamionparkoló és az etanol 
üzem közötti bekötő úton a gyalo-
gos forgalomra figyelmeztető 
KRESZ táblát, illetve a burkola-
ton piktogramot helyez el a Pan-
nonia Ethanol Zrt. támogatásával.

Végül a képviselők ingatlan-
ügyet tárgyaltak, majd a Refor-
mátus Egyházközség részére 
460.000 Ft támogatást nyújtottak 
nyílászáró cseréhez, a 2017. évi 
költségvetés terhére. v

Rendkívüli
testületi ülés

December 6-án, a sürge-
tő határidők okán ülé-

sezett Dunaföldvár képvise-
lő-testülete. 

Baksay Erika

Az első napirendi pontban a 
Templom utca 4. szám alatti 
iskolaépület tetőszerkezetének 
felújítása volt a téma, melynek 
bekerülési költsége 22,5 millió 
Ft, önereje 900 ezer Ft. Az új, 
megerősített tetőszerkezetet az 
UNIKORN ÉPKER Kft. fogja 
megépíteni.

A másik téma a Művelődési 
Központ felújítása volt. Ennek 
tanulmányterveit készítette el 
az Építész Alkotóműhely Kft., 
hogy pályázati lehetőség 
esetén kész tervekkel állhas-
son elő az önkormányzat. A 
tervek kb. 600 millió Ft össz-
költséget feltételeznek, amely-
ből a régi épületrész megha-
gyásával, a lapos tetős hozzá-
építés lebontásával, az emelet 
beépítésével korszerű színpad-
dal és nézőtérrel kiegészített 
művelődési házat kapnának a 
földváriak. v

A háziorvosok
péntek délutáni
12 órától 17 óráig 
történő rendelési 
ideje
2017.01.13. Dr. Englert Roland
2017.01.20. Dr. Palkó Ágnes
2017.01.27. Dr. Móricz Zoltán
2017.02.03. Dr. Hallai Róbert
2017.02.10. Dr. Englert Roland

►
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A te jövőd – a mi jövőnk!
A mi iskolánk – a te iskolád!

A GIMNÁZIUM KÉPZÉSI 
ÉS FELVÉTELI RENDJE A 
2017–2018-AS TANÉVBEN 

A Magyar László Gimnázium-
ban nappali tagozaton 4 és 6 osz-
tályos, esti tagozaton 3 tanéves 4 
évfolyamos képzés folyik. Isko-
lánkat családias, elfogadó légkör 
jellemzi. Az alacsonyabb tanulói 
létszám előnyeit a felzárkózta-
tásban, a tehetséggondozásban, 
illetve a tanulói személyiség meg-
ismerésében is hasznosítani 
tudjuk; mindenkire odafigyelő 
nevelői-oktatói munka jellemzi 
középiskolánkat.  

Munkánk sikerét mutatja, hogy 
hozzáadott pedagógiai érték te-
kintetében a megyei gimnáziu-
mok rangsorában harmadik 
helyen állunk. 

A tantestület legfontosabb fela-
datának azt tekinti, hogy a tanuló-
kat – képességeik kibontakoztatá-
sával – felkészítse a sikeres érett-
ségi, felvételi vizsgára; a sikeres 
pályaválasztásra. Ennek érdeké-
ben ösztönözzük diákjainkat a kö-
zépiskolai versenyeken való rész-
vételre, melyek költségeit az „Ál-
dozzunk Gyermekeink Tudásá-
ért!” Alapítvány támogatja.

A tanulmányok elmélyítése, a 
tantárgyi versenyekre való felké-
szülés érdekében diákjaink szá-
mára többletórákat biztosítunk, 
továbbá érdeklődési körök szerint 
szakköröket, tehetséggondozó 
csoportokat szervezünk. Tanuló-
inkat felkészítjük az emelt és kö-
zépszintű érettségi vizsgákra, az 
ECDL-, illetve nyelvvizsgákra.

Művészeti csoportjaink – mu-
sical, örömzene, rajz és fotó – vá-
rosunk határain kívül is gyakran 

fellépői a kulturális rendezvé-
nyeknek. Az iskola röplabda és 
kézilabda csapata többször beju-
tott a diákolimpia országos dön-
tőjébe, sportolóinkat (kajak-ke-
nu, sárkányhajó, mazsorett-twir-
ling, asztalitenisz, vízilabda, 
úszás, labdarúgás, kézilabda) tá-
mogatjuk a versenyzésben.

Mindennapjainkat tudomá-
nyos előadások, hagyományos 
iskolai rendezvények, kirándulá-
sok, túrák és ha-
vonkénti szín-
házlátogatá-
sok teszik 
sz ínesebbé. 
Az iskola és 
diákközössége 
s z é l e s k ö r ű , 
meghatározó 
kapcsolatokkal 
rendelkezik a város 
közéletében, közös-
ségünk tagjai aktív sze-
replői Dunaföldvár közéle-
ti, civil, kulturális és sportéle-
tének. Az 50 óra közösségi szol-
gálat teljesítéséhez kiépült part-
nerkapcsolatokkal rendelkezünk. 

Több mint két évtizede a né-
metországi testvérváros, Wei-
kersheim középiskolájával szoros 
kapcsolatot alakítottunk ki. 
Ennek keretében évente tanárok, 
diákok kölcsönös látogatására 
kerül sor. A dunaföldvári és kör-
nyékbeli civil és sportszerveze-
tekkel együttműködünk, s több 
éve kapcsolatot ápolunk az 
olaszországi Magenta gimnázi-
umával is.

A KÉPZÉS RENDJE
Iskolánkban általános tantervű 

osztályok vannak, tantárgyi rend-
szerünk és óraterveink biztosítják 
a tanulóknak az esetleges iskola-

váltás lehetőségét. Az intézmény-
ben 3 idegen nyelv (angol, német, 
orosz) közül választhatnak diák-
jaink.

A 2017/2018-as tanévre terve-
zett induló osztályok:

• 4 évfolyamos képzés – tago-
zatkód: 0001

• 6 évfolyamos képzés – tago-
zatkód: 0002

• esti tagozatú 4 évfolyamos 
képzés

NÉGY ÉVFOLYAMOS GIM-
NÁZIUMI OSZTÁLY

Az általános képzésen túl a 
biztos tudás megalapozásához 
többletórákat és előzetes tudásra 
épülő kiscsoportos oktatási for-
mákat biztosítunk 9. és 10. osz-
tályban idegen nyelvekből, infor-
matikából és matematikából. 

11–12. évfolyamon szabadon 
választható tantárgyi órákkal is 
segítjük diákjaink közép- és emelt 

szintű érettségi 
vizsgákra tör-
ténő felké-
szülését. 

Fakultatív 
t á r g y a k : 
magyar nyelv 

és irodalom, 
történelem, ma-

tematika, idegen 
nyelvek, biológia, 

fizika, kémia, föld-
rajz, informatika.

Tanítványaink számára 
olyan szabadidős tevékeny-

ségeket – szakkörök, művészeti 
csoportok, sportkörök, egyéni és 
csoportos tehetségfejlesztő fog-
lalkozások – szervezünk, ame-
lyek elősegítik egyéni képessé-
geik fejlesztését. 

Vállaljuk az ECDL- vizsgákra 
való ingyenes felkészítést. 

A tanulmányi területre sajátos 
nevelési igényű és tanulási nehéz-
séggel küzdő tanulók is jelentkez-
hetnek, fejlesztő foglalkozásaikat 
biztosítjuk.

Jelentkezés: Jelentkezési 
lappal az általános iskolában.

A felvétel rendje:
A felvételi kérelmekről az ál-

talános iskolai tanulmányi 
eredmények alapján döntünk.  
A felvételi pontszámot 10 tan-
tárgy (magyar nyelv, magyar iro-

dalom, matematika, történelem, 
idegen nyelv, fizika, kémia, bio-
lógia, földrajz, informatika) 7. év 
végi, 8. félévi érdemjegyekből 
számoljuk (max. 100 pont).

Nyílt nap:
Nyílt napot már tartottunk, 

de telefonos bejelentkezéssel 
bármikor fogadjuk az érdeklő-
dő diákokat, szülőket.
HAT ÉVFOLYAMOS GIMNÁ-
ZIUMI OSZTÁLY

Ez a képzési forma valameny-
nyi tantárgyból kedvezőbb tan-
anyag elrendezést tesz lehetővé, 
s a hat év során több idő jut a 
szaktárgyakon belüli elmélyülés-
re, a törzsanyagból való kitekin-
tésre. Mindez előnyösen befolyá-
solja a továbbtanulási esélyeket. 

Az általános képzésen túl a 
biztos tudás megalapozásához 
többletórákat és előzetes tu-
dásra épülő kiscsoportos okta-
tási formákat biztosítunk 
idegen nyelvekből, magyar 
nyelvből, informatikából és ma-
tematikából. 

11–12. évfolyamon szabadon 
választható tantárgyi órákkal is 
segítjük diákjaink közép- és 
emelt szintű érettségi vizsgák-
ra történő felkészülését. 

Fakultatív tárgyak: magyar 
nyelv és irodalom, történelem, 
matematika, idegen nyelvek, bio-
lógia, fizika, kémia, földrajz, in-
formatika.

Tanítványaink számára olyan 
szabadidős tevékenységeket – 
szakkörök, művészeti csoportok, 
sportkörök, egyéni és csoportos 
tehetségfejlesztő foglalkozások – 
szervezünk, amelyek elősegítik 
egyéni képességeik fejlesztését. 

Vállaljuk az ECDL- vizsgákra 
való ingyenes felkészítést. 

A tanulmányi területre sajá-
tos nevelési igényű és tanulási 
nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek, fejlesztő fog-
lalkozásukat biztosítani tudjuk.  

Jelentkezés: A központilag ki-
adott jelentkezési lapon közvetle-
nül a gimnázium részére juttatja 
el jelentkezését 2017. február 
15-ig. (Jelentkezési lap a gimná-
ziumban kérhető.)

A felvétel rendje:
A felvételről az általános isko-

lai 5. év végi, 6. félévi tanul-

A Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium 

MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA 
felvételi tájékoztatója 

7020 Dunaföldvár, Templom u. 5., telefon: 75/541–269, 75/541–270
e-mail: magyarlaszlogimi1@gmail.com,
honlap: http://magyarlaszlogim.atw.hu

OM azonosító: 201167  
Telephely: 014

kapcsolatokkal
rendelkezik a város 
közéletében, közös-
ségünk tagjai aktív sze-
replői Dunaföldvár közéle-

szintű érettségi 

tematika, idegen 
nyelvek, biológia, 

fizika, kémia, föld-
rajz, informatika.

Tanítványaink számára 

►
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mányi eredmények alapján 
döntünk. A felvételi pontszámot 
a következő tantárgyak érdemje-
gyeiből számítjuk: magyar nyelv, 
magyar irodalom, matematika, 
történelem, idegen nyelv, infor-
matika (maximum 60 pont).

FELNŐTTKÉPZÉS
Iskolánk esti tagozatú képzést 

biztosít az érettségizni szándéko-
zó felnőttek számára. Tanítványa-
inkat három év alatt juttatjuk el 
az érettségi vizsgáig. Heti három 
alkalommal délután zajlanak a ta-
nítási órák.

Jelentkezés személyesen a 
gimnáziumban.

Bővebb információ, időpont 
egyeztetés:

Balogh Emese
tagintézmény-vezető
Telefon: 75/ 541–269,

75/ 541–270
e-mail:

magyarlaszlogimi1@gmail.com
Dunaföldvár, Templom u. 5.

Magyar László Gimnázium: 
Megbízható tudás, minőségi di-

ákélet!

Már 18 éve, hogy 
egy–egy kihagyott 

évtől eltekintve a Beszédes József 
Általános Iskola karácsony előtt is-
kolabált rendez. A szervező felada-
tot a korábbi évekhez hasonlóan 
az iskolai Szülők Szervezete látta 
el. Gurics Annamária, a szervezet 
elnöke az idei bál eseményeit, ta-
pasztalatait foglalta össze. 

Szabados Sámuel

A rendezvény célja a korábbi 
évekhez hasonlóan az volt, hogy a 
résztvevők által befizetett összeg-
ből a kiadások levonása után meg-
maradt összeget az Együtt a kor-
szerű oktatásért alapítvány számá-
ra utalják át. Az alapítványi pénz 
felhasználásáról a szülők szerve-
zete és a pedagógusok együtt dön-
tenek. Elsősorban tanulmányi ki-
rándulásokra, jutalmazásokra, ta-
nulmányi versenyek finanszírozá-
sára használják fel az alapítvány 
pénzét. A bál résztvevői a szülők, 

nagyszülők, pedagógusok, a kép-
viselő-testület tagjai, az iskolával 
kapcsolatban álló intézmények, 
szervezetek képviselői voltak. 125 
fő volt az idei résztvevők száma, 
ez a korábbi évek átlagának felel 
meg. Körülbelül 120 ezer forint 
lett az alapítványnak szánt pénz, 
mely az iskola évi kiadásainak 
csak a töredéke, de ez is jelentős 
segítség. A vacsorát kis műsor 
előzte meg, melynek első részében 

mintegy ötven diák lépett fel. A 
gyerekek tanáraik vezetésével he-
teken át készültek a fellépésre. 
Számukra nagy volt a tét, hiszen 
nem mindennapi közönség előtt 
léptek fel. A prózai blokk után a 
hangszeresek léptek fel, majd nép-
tánc-összeállítás zárta programju-
kat. Idén meglepetésnek számított 
a szülők pár perces vidám műsora, 
mely nagy sikert aratott. Az alka-
lom a szórakozás mellett lehetősé-
get adott arra is, hogy szülők, pe-
dagógusok, a város vezetői kötet-
len formában beszélgessenek az 
iskola mindennapi életéről, a helyi 
oktatás eredményeiről, problémái-
ról. v

Az iskolabál bevétele a 
diákok alapítványának 
számláját gazdagítja

Január másodikán este a 
Művelődési Központban 

ismét elkezdődött a Téli esték 
előadás-sorozat a Dunaföldvári 
Kertbarát és Városvédő Egyesü-
let szervezésében. Városunk ta-
lán legrégibb és egyik legnépsze-
rűbb előadás-sorozata várja te-
hát az érdeklődőket két hóna-
pon keresztül. 

Szabados Sámuel

Lipták Tamás egyesületi elnök 
elmondta, hogy a rendezvény 
több, mint három évtizedes múltra 
tekint vissza. Az előadások nyilvá-
nosak, bárki díjmentesen részt 
vehet rajta. A népszerűség titka 
talán a sokszínűségben rejlik. A 
szervezők az állandó előadók mel-
lett minden évben igyekeztek ér-
dekes előadókat hívni különleges, 
sokak által érdekelt témákban. Ez 

évben az agrárjellegű témák mel-
lett szó lesz a mézekről, a csokolá-
dé, a szappan, s egyéb házi kozme-
tikumok készítéséről. Bemutatnak 
egy családi gazdaságot, téma lesz 
a biogazdálkodás. Az utolsó febru-
ári előadás lesz talán a legérdeke-
sebb, mégpedig egy helyi vonat-
kozású könyvbemutató. Lukácsi 
Pál és felesége, Lukácsi Pálné 
könyv formájában dolgozták fel a 
kertbarát egyesület több éves tör-
ténetét. A könyvet maguk a szer-
zők mutatják be. A korábbi hagyo-
mányokat követve az első előadó 
idén is városunk polgármestere, 
Horváth Zsolt volt, aki Dunaföld-
vár múlt évi eredményeiről, illetve 
az ez évi feladatokról, tervekről 
beszélt. A polgármester szerint 
működés és gazdálkodás szem-
pontjából sikeresnek tekinthető a 
2016-os esztendő. A bevételi for-

rások megérkeztek, több projekt 
viszont áthúzódik az idei évre.  A 
területi prevenció keretei közt ez 
évtől a Duna-part, a piactér és a 
belső csatornahálózat felújítása 
indul meg, és megkezdődik az 
energiapark kialakítása is. Múlt 
évről áthúzódott a közvilágítás 
energiatakarékosabb rendszerének 
kialakítása, a LED lámpás rend-
szerre való átállás. Pályázati pénz 
érkezett a bölcsőde és a külvégi 
iskola és óvoda modernizálására. 
Az idei évben is alapvető szem-

pont lesz a városgazdálkodás kere-
tei közt a bevételek és kiadások 
összhangja. Nem lesz könnyű év a 
2017-es sem, hiszen sok a feladat, 
melyek teljesítéséhez fegyelme-
zett és tudatos munkára lesz szük-
ség. A tervek viszont reálisak, 
megvalósíthatóak. A sikerek alap-
ját jelentheti a kilencfős testületre 
jellemző pozitív szemléletmód, 
mely magába foglalja a vélemény-
különbségeket, a szakmai vitákat 
is a közös cél, a város fejlődésének 
érdekében. v

Városunk legrégebbi 
előadássorozata

►
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Dunaföldvári Kertbará-
tok Városvédő Egyesüle-
tének

2017. évi
„Téli esték”
előadássorozatának 
programjai
2017. január 2.

Dunaföldvár jelene és jövője
Előadó: Horváth Zsolt polgár-
mester
2017. január 9.

Utazás a csokoládé világá-
ban- interaktív előadás
Előadó: Gulyás Gyöngyvér 
csoki-készítő
2017. január 16.

Méhészet, méhészkedés ak-
tuális kérdései
Előadó: Nagyernyei Attila, 
méhész, Tolna Megyei Méhé-
szek Egyesületének elnöke
2017. január 22., 17 óra

Szappankészítés rejtelmei
Előadó: Dr. Mészáros Renáta
2017. január 30.

Innovatív talajkondicionálás 
és tápanyag utánpótlás
Előadó: Ladányi Attila, a 
Natur Agro Hungária Kft. 
területi képviselője
2017. február 6. 

A hulladékhasznosítás lehe-
tőségei Dunaföldváron
Előadó: Hankó Gergely termé-
szetvédelmi mérnök, Greenius
2017. február 13. 

Családi gazdaság bemuta-
tása
Előadó: Simigh János, kertész-
mérnök, borász
2017. február 20. 

Új technikák a szőlő- és nö-
vényvédelemben
Előadó: Dr. Sűrű János, címze-
tes egyetemi docens
2017. február 27.

Könyvbemutató: Gyógyító 
kert – 40 év története
Előadó: Lukácsiné Mészáros 
Irma és Lukácsi Pál szerzők

A Művelődési Ház kistermé-
ben 18 órakor kezdődő előadá-
sokra mindenkit szeretettel 
várunk! v

A Magyar László Gimnázi-
um diákjai és tanárai a 

korábbi évekhez hasonlóan tea-
délutánnal búcsúztak az őszi fél-
évtől, és ünnepelték a közeledő 
karácsonyt december 20-án. 

Szabados Sámuel

Évekkel ezelőtt a gimnázium 
színjátszó szakköre szervezte az 
első ilyen rendezvényt, ahol pro-
dukcióikból mutattak be részlete-
ket, majd ezt követte a teás, süte-
ményes kötetlen beszélgetés. Az 
utóbbi években a diákönkormány-
zat vállalta fel a szervezést. Nánai 
Attila, a diákönkormányzat elnöke 
hangsúlyozta, hogy az eredeti célt 

megtartva kicsit változtattak a 
program struktúráján. A művésze-
tek, a vers, a próza, a zene keretei 
közt továbbra is szerepet kaptak. 
Minden osztály kapott 5–10 
percet, hogy egy, vagy két pro-
dukcióval mutatkozzon be a kö-
zönségnek. A műsor nagyon sok-
színű lett.  A téma kötetlen volt, de 
az előadók produkcióikkal igye-
keztek a karácsony, az ünnep han-
gulatát felidézni egy–egy verssel, 
zongorajátékkal, vagy vidám jele-
nettel.  A műsor után került sor a 
diákönkormányzat által hirdetett 
osztálydíszítő verseny eredmény-
hirdetésére is. A diákokból és ta-
nárokból álló zsűri a karácsonyi 

díszbe öltöztetett osztályokat több 
szempontból értékelte. A jó ízlés, 
az alkalomszerűség, az esztétikum 
mellett szempont volt, hogy a kel-
lékek ne zavarják a tanórai 
munkát. Ez évben a 9. a osztály 
munkáját értékelte a zsűri az első 
helyezéssel a 8. a és a 10. b előtt. 
Az utolsó héten a diákok osztály-
főnöki órákon is karácsonyváró 
hangulatot teremtettek. Régi 
szokás szerint névsorsolás útján 
egymást ajándékozták meg kisebb 
dolgokkal. Az adománygyűjtő 
akció december során szintén a 
karácsony jegyében telt. A diákok 
könyveket, játékokat gyűjtöttek 
rászoruló gyerekek számára. A 
városi adventi vasárnapok egyi-
kén szintén a gimnazisták adták az 
ünnepi műsort. v

Karácsonyi teadélután

A több, mint harmincéves 
Cantemus kamarakórus 

karácsonyi koncertjére megtelt a 
dunaföldvári barokk Szent Ilona 
Templom. A Gelencsér Irén ve-
zette kórus 1993 óta rendezi 
meg ezt az ünnepi alkalmat, 
amelyre mindig vendégfellépő-
ket is hív. 

L. Mészáros Irma

Az idei hangversenyen a zene 
szárnyán utazgattak, az európai 
népek karácsonyi szokásaiból, 
mondáiból, dalaiból válogattak. 
Programjukat a Paksi Katolikus 
Kórussal és szólistákkal – Fafka 
Júlia, Regényi Júlia és Szucsán 
Sára – gazdagították. A kórusok 
népi egyházi énekeken és klasszi-
kus zeneszerzők számain kívül 
több, határon innen és túl élő kor-
társ magyar szerző darabját is be-
mutatták. Jártunk Nógrádban és a 
Kiskunságban, barangoltunk 
Fafka Júlia, a Fölszállott a páva 
dunaföldvári elődöntőse szép ar-
chaikus dalával Moldvában, s a 
magyar zeneszámokon kívül hall-
gathattunk lengyel, német, brit és 
baszk karácsonyi énekeket. Faf-
káné Simon Ildikó műsorvezető 
narrációjával megismerhettük a 
népekhez kapcsolódó különleges 

mondákat és hagyományokat is. 
Regényi Júlia szép előadásában 
felcsendült egy régi egyházi ének, 
de népi ihletésű saját szerzemé-
nyét is elénekelte. Szucsán Sára, a 
paksi Pro Artis Művészeti Iskola 
fiatal tehetsége, a Cinege népdal-
éneklési verseny aranydíjasa a 
szólóéneken kívül tekerőn is ját-
szott, azon a historikus hangsze-
ren, amely a középkorban gyak-
ran zengett templomokban. A 
koncert dalai mind a karácsony 
egyházi és lelki tartalmához kap-
csolódtak, s ezt erősítette Remé-
nyik Sándor Kegyelem című köl-
teménye Pataki Dezső előadásá-
ban, vagy Feteke István Betlehem 
című írása Fafkáné Simon Ildikó 
tolmácsolásában.

A jelenlévők a karácsony lelki 
csodájának részesei lehettek a 
csaknem háromszáz éves temp-
lomban. v

A Cantemus karácsonya az
Öregtemplomban

Advent után

Harmadik éve ünnepelhe-
tik a dunaföldváriak az 

adventet a Béke téri díszkút mel-
lett felállított helyszínen, advent 
négy vasárnapján. Ebben az év-
ben is igen népszerű volt a ren-
dezvény, sokan töltötték együtt 
ezeket az ünnepi alkalmakat. A 
rendezvényre Pataki Dezső, a 
Művelődési Központ igazgatója 
tekintett vissza.

Baksay Erika

Dunaföldváron szép, központi 
helyszínen ünnepelhetik az ad-
ventet az emberek, méghozzá 
egyre többen, hiszen, aki ellátoga-
tott oda, tapasztalhatta, hogy 
komoly tömeg gyűlik össze mind 
a négy vasárnapon. Olyannyira, 
hogy idén már külön helyen állí-
tottuk fel a teás-forralt boros, 
zsíros kenyeres sátrat. A kézmű-
ves standokon – a vasárnaponként 
kitelepülő árusok elmondása alap-
ján – jó forgalom zajlott, ez is azt 
mutatja, egyre többen kíváncsiak 
a rendezvényre.

Az első vasárnapon játszóház 
volt a gyerekeknek a Dunatúra 
Egyesület épületében, este pedig 
Szilágyi János református lelkész 
köszöntötte az ünnepet, és gyúj-
totta meg az első gyertyát. Ekkor 
az általános iskola felső tagozatá-
nak csoportja, illetve az óvo- ►Fotó: Garai János
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December 17-én igazi téli, 
zúzmarás időben rendez-

te évi utolsó programját a Val-
lum Íjász Egyesület. Délelőtt a 
város határában egy háziver-
senyt tartottak, melynek Böde 
Sándor egyesületi elnök szerint 
elsősorban csapatépítő jellege 
volt. 

Szabados Sámuel

Sokat gyalogoltak a terepen. 
Adott távolságokon állomáshe-
lyek voltak, ahol különböző fel-
adatokat kellett megoldani. Dél-
után a célállomáson a sza-

Szezonzáró
háziversenyt és
évértékelőt
tartottak az
íjászok

Rendőrségi 
hírek
Közlekedés:

A zord téli időjárás miatt a 
rendőrség kéri a közlekedőket, 
hogy a havas, csúszós utakon 
vezessenek körültekintően, a 
látási és útviszonyoknak megfe-
lelően. Ha lerobbant gépkocsit 
látnak, álljanak meg, segítsenek 
a bajbajutottnak. A közlekedés-
biztonsági ellenőrzések tovább-
ra is folytatódnak, különös te-
kintettel azokon az útszakaszo-
kon, ahol a statisztikák és a ta-
pasztalatok szerint a legtöbb 
szabálytalanság történik. Hasz-
nálják a biztonsági berendezése-
ket, és ittasan ne vezessenek!

Decemberben a kapkodás, 
időhiány miatt halálos közleke-
dési baleset történ Bölcskén. A 
baleset okozója nem a látási és 
útviszonyoknak megfelelően 
vezette gépkocsiját.
Ünnepek: 

Karácsony előtt több szervezet 
megajándékozott rászoruló em-
bereket. Kérjük, figyeljenek a 
környezetükben élő idős, egye-
dülálló emberekre, hajléktala-
nokra, ha szükséges, nyújtsanak 
segítséget nekik, illetve fordulja-
nak a rendőrséghez. A két ünnep 
között egy idős hölgy kért segít-
séget telefonon, nem volt mivel 
fűtenie. A rendőrség az önkor-
mányzat segítségével tüzelőfát 
juttatott az idős embernek.
Bűncselekmény, szabálysértés:

A külterületeken több esetben 
falopás történt decemberben, de 
már januárban is. A helyi és 
vidéki tolvajok ellen megindult 
erdőkivágás, falopás miatt az el-
járás. Szerszámaikat a rendőr-
ség begyűjtötte, és bírságra szá-
míthatnak. Kérjük a határban 
járókat, segítsék a rendőrség és 
a mezőőrök munkáját, jelentsék, 
ha illegális fakivágást látnak.

Bolti lopás miatt intézkedtek a 
rendőrök egy vidéki tolvajjal 
szemben, szilveszterkor pedig 
egy rendezvényen elloptak egy 
több tíz ezer forint értékű telefont. 
Az eljárás folyamatban van. v

Művelődési ház
Januári programok 

Január 16. hétf ő 18:00
Téli esték
Méhészet, méhészkedés aktu-
ális kérdései
Előadó: Nagyernyei Attila 
méhész
Január 21. szombat, 18:00

Magyar Kultúra Napja
Dunaföldvár Kultúrájáért – 
díjátadás
Január 23. hétf ő, 16:00 (!)

Téli esték
A szappankészítés rejtelmei
Előadó: Dr. Mészáros Renáta
Január 24–25. kedd, szerda

Véradás
kedd: 9:30–14:30
szerda: 13:00–18:00
Január 26. csütörtök 19 óra 

Miles Tredinnick 
Elvis, oltár, Miami
avagy fél millió dollár gazdát 
keres, vígjátékszerű pénzhaj-
sza 2 felvonásban
a Bánfalvi Stúdió előadása
Főszereplők: Hujber Ferenc, 
Vastag Tamás, Kiss Ramóna, 
Bánfalvy Ágnes
Jegyár: 3.300 Ft

Magyar
Kultúra Napja

Dunaföldvár Kultúrájáért díj 
átadása január 21-én szombaton 
18 órakor a művelődési házban.
Hangok és szavak
Pápai Erika Jászai Mari-díjas 
színművésznő önálló estje
Zongorán közreműködik: 
Kovács Adrián zongoramű-
vész
A belépés díjtalan!

Művelődési ház
Februári előzetes
Február 14. kedd 18:00

Népszerű tudomány
Előadás a „Házasság Hete” 
program keretében
Megbocsátás és erőt sugárzás 
a szentségi házasságban.
Előadó: Dr. Csókay András ideg-
sebész és felesége, Altay Daniella
A belépés díjtalan, de regiszt-
rációhoz kötött!

10:00
Énekelj!
magyarul beszélő, animációs film (6)

12:00
#Sohavégetnemérős
színes, magyar játékfilm (12)
Főszereplő: Karácsony Tamás “Fluor”, 
Csöndör László “Diaz”

14:00
Énekelj!
magyarul beszélő, animációs film (6)

16:00
Assasin’s Creed
színes, szinkronizált, amerikai-an-
gol-francia akciófilm (16)
Főszerplő: Jeremy Irons

18:00
xXx: Újra Akcióban
színes, szinkronizált, amerikai akciófilm (12)
Főszereplő: Vin Diesel

20:00
Kaptár 6 – 3D (!)
színes, szinkronizált, német-kana-
dai-amerikai-francia horror (18)

Jegyárak:
1.000 Ft/gyerek és nyugdíjas, 1.200 Ft/
felnőtt, 3D 1.300 Ft/gyerek és nyugdí-
jas, 1.500 Ft/felnőtt.

dások és az óvónők énekkara 
adott műsort. 

A második vasárnapon Petkó 
Tamás katolikus plébános mon-
dott áldást, majd az általános 
iskola alsó tagozatos gyerekei, il-
letve az Annamatia női kar gon-
doskodott az ünnepi hangulatról. 

A harmadik vasárnap délelőttjén 
játszóház volt a Művelődési Köz-
pontban, este pedig Molnár Iván 
református lelkész gyújtott gyer-
tyát, amit a Magyar László Gim-
názium, illetve a Levendula Mű-
vészeti Iskola tanulóinak műsora 
követett. A negyedik vasárnapon 
Petkó Tamás és Szilágyi János töl-
tötte meg lelki tartalommal az ün-
nepet, utána a cserkészek és az 
Ördögszekér Együttes műsorát lát-
hatták az érdeklődők. Ezen a 
napon vendégeket is hívtunk, az 
Operettszínház fiatal énekesei, és 
Vesztergám Miklós tárogató-mű-
vész előadását élvezhettük. 

Mind a négy napon volt zsíros 
kenyér, forralt bor és tea, a 

Máltai Szeretetszolgálat, a 
Szent-Rókus Borlovagrend, a 
Kertbarátok, a Sárga Pincés 
Gödör és a Mély-úti pincésgaz-
dák, illetve a Mezőőrség jóvol-
tából. A Házi Sütöde ingyenes 
finomságokkal várta a vendége-
ket. 

A négy vasárnapon a csípős hi-
degben sokan kortyolgatták a za-
matos forralt bort, csipegették a 
finomságokat, és kedélyesen be-
szélgettek egészen estig. v

Moziműsor
Január 13. péntek 19:00

FEGYVERTELEN 
KATONA
színes, szinkronizált, ameri-
kai-ausztrál életrajzi film (18)
Rendező: Mel Gibson
Jegyár: 500 Ft
Január 27. péntek 19:00

A PÓTOLHATATLAN 
WERNER DOKTOR
színes, feliratos, francia vígjáték
Jegyár: 500 Ft

►

►
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Lapunk sportrovatában 
rendszeresen beszámo-

lunk fiatal tehetségek sikereiről. 
Közéjük tartozik Vicsik János, a 
Magyar László Gimnázium 9.a 
osztályos tanulója, aki már 9 éves 
korában elkezdett evezni a DSTE 
kajak-kenu szakosztályában. 

Szabados Sámuel

Tehetségére Sziklenka László 
edző figyelt fel, aki gondoskodott 
János továbbfejlődéséről is. Így 
került a Tolnai Sárkányhajó Egye-
sülethez, ahol tudatos munkája 

miatt bekerült a sárkányhajó vi-
lágbajnokságra utazó keretbe. A 
2015-ben rendezett szegedi világ-
bajnokságon helyet kapott az U 
16-os korosztály versenyhajójá-
ban, noha még alig 14 éves volt. 
A döntőbe jutott hajó végül is a 
világbajnoki bronzérmet szerezte 
meg, János eddigi legnagyobb 
sportsikerét könyvelhette el. 

2016 januárja a váltás éve volt. 
Részben a közelség és a jobb felté-
telek miatt a Dunaferr  SE Ka-
jak-kenu  Szakosztályában folyta-
tódott a sportpályafutás. A kenu 

egyesben állt rajthoz különböző 
versenyeken. Az U 15-ös korosz-
tály országos bajnokságában 
2016-ban a döntőben az 5. helyen 
végzett, kevéssel lemaradva az 
érmes helyezéstől. A Dunaferr 
Kupa nevű országos versenyen 
pedig a váltó csapat tagjaként 
bronzérmet szerzett. A heti nyolc 
edzés alaposan leköti a fiatal spor-
toló szabadidejét, ügyelve arra, 
hogy a tanulmányok terén is jól 
teljesítsen. Télen a teremben és az 
uszodában kondíció-edzéseket tar-
tanak, és sokat futnak. Mivel e 
sportágban a nyár a főszezon, pi-
henésre, üdülésre alig jut idő. A 

versenyszerű sport sok lemondás-
sal jár, állapítja meg János, de a 
sikerek miatt érdemes csinálni. 
Addig szeretne sportolni, míg 
munkájának eredményei sikerei-
ben mérhetőek, azaz képes tovább 
fejlődni. Ehhez érez magában el-
szántságot és tehetséget. Ha nem 
jön közbe semmi zavaró tényező, 
még jó pár évig űzheti szeretett 
sportját. Általában rövid távú és 
elérhető célokban gondolkodik. 
Egyelőre érmes helyet szeretne 
szerezni az idei bajnokságban, és 
bejutni a korosztályos válogatott 
keretbe. Az esély megvan rá, utána 
jöhet a következő cél. v

Világbajnoki bronzérem 13 évesen

A Nagy-hegy lábánál kiala-
kított motocross pályán a 

sportág helyi rajongói évente 
két-három alkalommal sza-
badedzést tartanak, melyen bár-
ki részt vehet. Néhány éve vált 
hagyománnyá, hogy ezen alkal-
makra neves személyiséget hív-
nak vendégnek, aki tapasztalata-
it adja át, esetleg edzést tart. 

Szabados Sámuel

A december 10-én tartott 
edzés vendége ezúttal Czuni 
László ötszörös magyar bajnok 
volt. Szívesen eleget tett a meg-
hívásnak, először jár Dunaföld-
váron, és örült, hogy edzést is 
tarthatott a nagyrészt tizenéve-

sekből álló társaságnak. Czuni 
László, noha még fiatal, 28 éves, 
már abbahagyta az aktív ver-
senyzést, de így is nagyon sok 
tapasztalattal rendelkezik. Édes-
apja is motorozott, ő maga öt 
éves korától kezdett versenyez-
ni. A többszörös hazai bajnoki 
cím mellett európai és világbaj-
noki futamok rendszeres részt-
vevője volt. Napjainkban fiata-
lok számára tart egyesületeknél 
edzéseket, de szívesen eleget 
tesz spontán meghívásoknak is. 
Elmondása szerint ezek az alkal-
mak lehetőséget adnak a fiatal 
tehetségek felfedezésére. Sok 
ügyes fiatal motorozik napjaink-
ban, de a tehetség önmagában 

még kevés. Kemény, kitartó 
munka, rendszeres és szakszerű 
edzés vezet a sikerhez, de nem 
mellékesek az anyagi feltételek 
sem. Ha mindezek adottak, a 
siker kapujáig lehet eljutni. 
Sajnos sok fiatal tehetség elkal-
lódik kellő szorgalom, vagy a 
szakmai segítség hiányában. A 

hazai motocross sport számára a 
fiatalok hozzák a különböző kor-
osztályos versenyeken a nemzet-
közi sikereket. Például 2016-ban 
egy világhírű motorgyár kötött 
szerződést egy tizenéves magyar 
versenyzővel, aki az Európa-baj-
nokságon elért eredményeivel 
hívta fel magára a figyelmet.  A 
felnőtt magyar crossosok az eu-
rópai középmezőnyben helyez-
kednek el a múlt évek eredmé-
nyei alapján.  A decemberi föld-
vári edzésnapon kb. 15 motoros 
vett részt. Czunyi László első-
sorban a tizenéves fiatalokkal 
foglalkozott. Tanácsokkal látta 
el őket, technikai elemeket mu-
tatott be, és természetesen biz-
tatta, lelkesítette őket. Szemé-
lyes példája is mutatja, hogy a 
kemény munka hosszabb távon 
eredményeket hozhat. v

Ötszörös magyar bajnok tartotta 
a szabadedzést

Czuni László

badban rakott tűz melege, 
forró tea és forralt bor várta a 
beérkezőket. A program jelezte, 
hogy az íjászok számára nincs 
holtszezon. A délelőtti -3 fokos 
hideg eddig kevésbé ismert kö-
rülményeket teremtett a részve-
vők számára. Gémberedtek az 
ujjak, könnyeztek a szemek, a 
fegyverek, főleg a műanyagok 
merevebbek lettek, fennállt a 
törés veszélye. Mindezek ellené-
re a résztvevők nagyon élvezték 
az új szituációt. Estefelé termé-
szetesen már fedett helyen került 
sor az évértékelésre, ahol beszá-
molók hangzottak el. Egybe-

hangzó vélemények szerint az 
alig két éve alakult egyesület szá-
mára sikeres volt a 2016-os év. 
Ezt a versenyeredmények is iga-
zolták. 28 arany, 14 ezüst és 17 
bronzérmet szereztek a felnőttek 
és a fiatalok az évközi versenye-
ken. Ezek alapján a város talán 
legeredményesebb sportegyesü-
letének is tekinthetik magukat. 

Sokat foglalkozott az év során 
az egyesület a gyerekekkel. Kü-
lönböző alkalmakkor, például 
nyári táborokban, városi rendezvé-
nyeken sok óvodás és iskoláskorú 
fiatallal ismertették meg az íjászat 
szépségeit. 31 fős az egyesületi 

létszám, 16 felnőtt és 15 
gyerek. Vannak komplett 
családok is szülőstől, 
gyerekestől. Négy újabb 
tagjelölt vár a felvételre, 
melynek kritériuma az 
edzéseken, versenyeken 
való rendszeres részvétel, 
a jó közösségi szellem és 
a megbízhatóság. Az idei év is 
több újdonságot hoz majd az egye-
sület életében. Szeretnének na-
gyobb szerepet adni a vadász 
reflex íjászatnak, mely más techni-
kát és eszközöket igényel. Nagy 
előrelépés lenne az egyesület szá-
mára, ha sikerülne a Magyar Íjász 

Szövetség tagjává válni. Az előké-
születek már zajlanak, és való-
színűleg nem lesz akadálya a fel-
vételnek. Ez főleg a fiatal tehetsé-
gek számára lenne fontos, hiszen a 
versenyeken a megyei és az orszá-
gos íjászsport reflektorfényébe ke-
rülnének. v

►
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ÁLLÁSHIRDETÉS
Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet Dunaföldvár

Béke tér 5. sz. alatti kirendeltségére

hitelezési
munkakör betöltésére 1 fő részére állást hirdet.

Szakmai követelmény:
• mérlegképes könyvelői végzettség,
• szakirányú felsőfokú végzettség,
• pénzintézeti gyakorlat vagy könyvelői gyakorlat előnyt jelent,
• számítógépes ismeret,
• jó kommunikációs képesség,
• kiváló problémamegoldó és kezdeményező készség.

Jelentkezni írásban, szakmai önéletrajzzal lehet a Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet
7020 Dunaföldvár, Fehérvári u. 4. sz. alatti központjában, vagy

a postmaster@dunafoldtksz.t-online.hu e-mail címen.

Bővebb információt  a 75/541–514-es telefonon adunk.
Jelentkezési határidő:  2017. január 16.

DUNAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET


