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agy élmény és siker
volt a dunaföldvári
Ördögszekér Táncegyesület Földvári lakodalmas című produkciója a múlt héten. Állva tapsolt és
éljenzett hosszú percekig a közel
négyszáz fős közönség. S megérdemelt volt az elismerés.
L. Mészáros Irma
Az Ördögszekér szakmai vezetői, Appelshoffer János táncművész és Appelshofferné Rabóczki
Anikó táncpedagógus irányításával a csoport hűen idézte meg a
hagyományos földvári vásár forgatagát, a kikérés meghitt perceit
és a lakodalom érzelemgazdag,
vidám és fergeteges hangulatát, a
közösség és a hagyomány erejét.
Az egész rendezvényen sokan
vettek részt a városlakók közül,
hiszen a kikérés ceremóniája után
a lányos háztól – ahol pálinkával,
borral, sörrel, finom falatokkal kínálták a vendégeket – végigvonult a menet az egykori Erzsébet
téren lévő több mint százéves
díszkútig, aztán tovább a Kossuth
utcán a Várudvarig. S nemcsak
nézők voltak a „civilek”, hanem
az invitálásra – mint a valódi lakodalomban – beálltak a menetbe. Ettől és az előadás utáni szívélyes vendéglátástól az volt az érzésünk: valóban lagziban vagyunk. S ahogy az igazi falusi lakodalmi előkészületekben is mindenki
tette
a
dolgát,

Dunaföldváron is összefogással
tudták mindezt létrehozni. Az ünnepi alkalomra többen ajánlották
fel nagyszüleik, dédszüleik féltve
őrzött viseletét, a kacát, szoknyát,
kötényt. A bor néhány helyi gazda
pincéjéből került a pohárba, a jellegzetes lakodalmi süteményt, a
paprikás kalácsot húsz asszony
sütötte. Az esti menüről és a tálalásról a Magyar Máltai Szeretetszolgálat dunaföldvári csoportja
gondoskodott: húsleves, pörkölt,
marhasült, ludaskása, kolbász került a tányérokra. Az önkormányzat, néhány vállalkozó és magánszemély anyagilag is támogatta a
programot.
Magas szintű produkció és jól
szervezett rendezvény volt ez, maradandó élmény – nézőknek és
táncosoknak, alkotóknak egyaránt.
Az Appelshoffer házaspár pár
éve már dédelgette az ötletet,
hogy néprajzi gyűjtéseik, szakmai
tudásuk és mások ismeretei alapján felidézzék a hagyományos
földvári lakodalmat, bemutassák
a helyi különleges viseletet és
szokásokat, s egyben művészi-közösségi élményt nyújtsanak. A
koreográfia Appelshofferné Rabóczki Anikó, Appelshoffer János
és Rémi Tünde munkáját dicséri,
a szerkesztésben és dramaturgiában remek alkotótársra leltek Novák Péter színész – szövegíró személyében. A zenét Hegedűs Máté
és zenekara szolgáltatta.
A táncjáték elején a messze földön híres földvári vásár színes
forgatagába kerültünk. A kikiáltók
tréfás mondókái, rigmusok, a
csepűrágó – narrátor szövege –
Pataki Dezső remek alakításában
– teremtette meg az alapszituációt
arról a világról, amelyben „a hagyomány adomány”, amelyben a
szív titkait is a közösség előtt illett
kihirdetni. Közzétették a mátkapárokat, s miközben jegyet váltottak, azokat az ősi neveket hallottuk, amelyeket egy–egy régi dokumentum, avagy a földvári fekete kötényről szóló törökkori legenda is megőrzött. Aztán az
egyik pár, Tomán Pista és Piros
Margit (Kovács Zoltán és Fafka

Borbála) egybekelésének és lakodalmának lehettünk tanúi. A dolgok nem mindig mentek egyszerűen korábban sem. Egy–egy jelenetben sok leleménnyel, humorral
figurázta ki a darab az értelmetlen
ellentéteket, az apai indulatot, az
anyai túlzott féltést. De érzékeltette – természetesen táncban – a
szerelmes fiatalok érzelmeit is.
Megható jelenet volt a harangszó
zúgása utáni csöndet követő halk
zeneszóra a gyönyörű menyas�szony és csinos vőlegénye légies
könnyedségű tánca, boldogságának kifejezése. Érdekes betétként
szolgált a gyermekek lakodalmas
játéka, jól mutatva a hagyományos világ apró elemeit. Elengedhetetlen szereplője a lakodalmaknak a jó vőfély. Széles Dániel
ékesszólóan beszélt, remek humorral, s érződött, hogy mély ismerője a szerepnek. Hordta a finom étkeket, rigmusai autentikusak voltak, hiszen a Monori József
által gyűjtött 1899-es vőfélykönyvből vették. Mint ahogy a
táncok sokfélesége is a helyén
volt. Láttunk játékos lánytáncot,
duhaj férfitáncot, könnyed üveges
asszonytáncot, tréfás játékokat,
virtuskodást. Ritmusra, énekszóra
csattogtak a fedők, tepsik, máskor
meg kopogtak a botok, fokosok,
pattogott az ostor. Percről percre
emelkedett a hangulat. Rendkívül
szép volt a férfias nótázásba beépített Kosztolányi-szöveg, amely
szerint a nóták körülöttünk vannak, annyit énekelték már mások,
akik előttünk jártak, és annyit
hallgattuk mi magunk is, talán
csecsemőkorunkban egy lakodalomban, hogy sohasem elsőségi
élmény, hanem azonnal emlék is
az, amit érzünk. Messzire nyúlik
vissza, lelkünk fénykorába. S a
fergeteges mulatás ellenpontja-
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ként, mint ahogy a nagy családi
ünnepeken egy pillanatra megállunk, s azokra gondolunk, akik
nem lehetnek velünk, a darab végén egykor élt földvári ifjú párok,
hajdani lakodalmasok barna fotói
jelentek meg a háttér fehér vásznán, s a nagy–nagy csöndben súlyos verssorok (Kosztolányi
Dezső Két vers életről-halálról)
hangzottak el múltról, összetartozásról, fájdalmakról és örömökről, nagy lázas sírásokról és duhaj
mulatásról, életről és elmúlásról.
A másfél órás táncjáték alkotói
végig lebilincselték a nézőket.
Nemcsak a színpadon folytak az
események, de élettel töltötték meg
az előtte lévő teret, játszottak a
széksorok közötti lépcsőkön és
emelvényen. A táncjáték körbeölelt
minket. Egyetlen perc sem volt,
mely ne lett volna színes gondolati
vagy érzelmi élmény. Tánc és szöveg, humor és komolyság, népdal
és nóta, múlt és jelen, egyéni és közösségi produkció – egyensúlyban
volt. Nemigen gondoltuk, hogy ez
egy 2004-ben indult csoport produkciója. Azt azonban éreztük,
amit a táncegyesület vezetői hitvallásként hirdetnek: táncolni öröm. A
tánc összekapcsol azokkal, akikkel
együtt járod és azokkal is, akik valaha járták. Kodály szavai szerint a
kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog,
ha minden nemzedék újra és újra
meg nem szerzi magának. Az Ördögszekér tagjai – a tizenévestől a
csaknem ötvenévesig – átélték és
továbbadták. Újrateremtették a közösségi tradíciót, ezzel gazdagították a nézőket, s a bennük élő hagyomány felfedezésére és megélésére ösztönöztek. Dunaföldvár
büszke lehet rájuk. v
(A Dunaújvárosi Hírlap aug.28-i
cikke nyomán)
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Tájház projekt véget ért,
illetve elkezdődött, hiszen a kész tájház használatba
vételével is vannak kötelezettségeink. Erről is kérdeztük Pásztor
Emíliát, a „Tájház pályázat” íróját.
Baksay Erika
A tájház kialakításának ötlete
4–5 évre nyúlik vissza, de nem
volt hozzá megfelelő pályázat.
Megvolt a lerobbant épületünk, és
végül rátaláltam erre a norvég pályázatra, amely a kulturális örökség megóvását célozta, úgy, hogy
emellett a helyi közösségnek is
használni kell valamilyen célra,
vagyis egy fenntartható kulturális

örökségről szóló ötletet kellett kidolgozni. Így lett a tájház, ahol
bemutathatjuk a helyi népművészet, a helyi kulturális örökség
tárgyait, még akkor is, ha tulajdonképpen nincs is kimondottan,
lokálisan dunaföldvári jellegű
népművészet, de mégiscsak tartozunk egy környékhez, egy tájhoz,
és ez bemutatható.
Ezt kellet tehát pályázatba foglalni, amihez nagyon sokan tették
hozzá a munkájukat, az önkormányzat, a művelődési ház, az én
munkám lényegében csak az volt,
hogy a tapasztalataimmal segítsem a pályázat létrejöttét. Szép
pályázat lett, jó pályázat lett,
mintha sok ember örömét lelte
volna benne. Nyertünk is, nekiláthattunk a beruházásnak, és meg
kell, mondjam, szebb lett, mint
vártuk, jobb lett, mint vártuk.

Ebben az értelemben tehát lezárult a pályázat, július végén az
épület elkészült, gyönyörű lett,
ahogy a környezete is, és most
kezdődik a tulajdonképpeni fenntarthatósági rész, használni kell,
belakni. A művelődési ház táborokat, foglalkozásokat szervez ben-

ne, jöhetnek a helyi civil szervezetek, vigyázzanak rá, használják. A
fenntarthatóság azt jelenti, éljen a
tájház saját életet, és, mivel a jelek
szerint az emberek örömmel fogadták az épületet, így szívesen is
tartózkodnak majd benne, vagyis
megtelik élettel. v

Új igazgató a MLG élén

F

ehérné Keserű Katalin személyében új igazgatója
van a Magyar László Gimnáziumnak. Igazgatói elképzeléseiről, a
kezdés tapasztalatairól kérdeztük
őt a városi televízióban.
Baksay Erika
– Milyen igazgatónak lenni abban az intézményben, ahol eddig
más szerepben dolgoztál?
– Először is egy sajátos helyzet
miatt lettem igazgató, amit még
mindig nem tudok feldolgozni, hiszen Balogh Emese igazgatónő nem
csak a főnököm, de a barátom is
volt. Soha nem akartam volna ezt,
ha nem így történik minden, hiszen
sok éve, nagy összhangban, kiválóan tudtunk együtt dolgozni, mint
igazgató és helyettes, és ennek így
kellett volna folytatódnia. Másképp
alakult, és végül a kollégák bíztatására pályáztam meg és nyertem el az
igazgatói posztot. Hiszek abban,
hogy Emese munkája, szemlélete
helyes utat szabott a gimnáziumnak,
és arra törekszem, hogy ebben a
szellemiségben folytassam tovább –
természetesen kollégáimmal összhangban, akik segítő támogatását
folyamatosan érzem.

Emberi és szakmai szempontból
is nehéz volt átvennem a feladatot,
holott igazgató-helyettesként ismertem a teendőket. A tanévzárás,
érettségi, felvételi jelentik egy gimnázium számára a legnehezebb időszakot. Az érettségi lebonyolítása
– bár majdnem 20 éve vagyok magam is érettségi elnök-, a saját intézményemben, az igazgató szemszögéből nézve nagyon más…
– Milyen vezetői elképzelésekkel
láttál munkához?
– Ahogy eddig is, a hagyományok
ápolására és a tehetséggondozásra
fektetjük a hangsúlyt, emellett szeretném, ha a tanítványaink többet versenyeznének, hiszen egy iskola rangját,
státuszát a versenyeken elért eredményei erősen meghatározzák. A mi diákjainknak az utóbbi években csökkent a versenyző kedvük, nehéz rávenni őket az ilyesfajta megmérettetésre, és ez részben érthető is, ha
megnézzük, mennyire leterhelt egy
gimnazista. A gyerekeknek átlagosan
heti 35 órájuk van, emellett járnak
szakkörre, sportra, zenére, tanulnak
esetleg különórán nyelvet, bármit. A
tehetséggondozás, versenyre felkészítés további heti 2–3 órát jelent (az
iskolában), aminek bele kéne férnie a

Fehérné Keserű Katalin

tanárok idejébe is, vagyis egyáltalán
nem könnyű összehozni, de azon leszünk.
– Hogy áll a gimnázium a létszámokkal?
– Igen, ez szokott lenni a kényes
pont, hiszen folyamatosan azért
küzdünk, hogy az iskolánkba csábítsuk a gyerekeket. Ebben a tanévben minden a legjobban alakult
ezen a téren, stabil létszámokkal
indítjuk az osztályainkat. Sok munkánk fekszik ebben, évek óta folytatunk beiskolázási kampányt, ellátogatunk az általános iskolákban,
hirdetjük magunkat több fronton is.
– Meg tudsz-e fogalmazni valamiféle igazgatói ars poeticát?
– Csak nagyon egyszerűen: együtt,
egymásért és a gyerekekért. v
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Támogatóink
Dunaföldvár Város
Önkormányzata
Dr. Süveges Árpádné
Kiss Lajos Csaba
Ráthgéber Lászlóné
Petrovics Józsefné
Dr. Hallai Róbert
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Tanévkezdés a gimnáziumban

Ú

j vezetői párossal, néhány új tanárral indult
a 2017/18-as tanév a dunaföldvári Magyar László Gimnáziumban, amely idén ünnepli fennállásának 65. évfordulóját.
L. Mészáros Irma
A Dunaföldvári-Bölcskei Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium „szép nevű” iskolaegyesülés tagintézményének
élére július közepén nevezte ki a
fenntartó Szekszárdi Tankerületi
Központ Fehérné Keserű Katalint,
aki kémia-biológia szakos tanárként
1982 óta dolgozik az iskolában.
2005-től vezető-helyettes volt. Őt
támogatta minden véleménynyilvánítási joggal rendelkező közösség
(tantestület, iskolaszék, diákönkormányzat) a két pályázó közül.
Helyettesként Puskás Zsolt segíti majd a munkáját. A történelem–földrajz szakos tanár – aki a
gimnázium 1995-ben végzett diákja – vezető-helyettesi pályázatát az Igazgatótanács fogadta el, s
a tantestület tagjai is támogatták.

A korábban Dunaújvárosban és
Pakson tanító pedagógus elmondta, hogy nagyon szeretett az
MLG-be járni, ahol sugárzik a
történelem. Lokálpatrióta kötődései is visszavonzották városába,
iskolájába. Az a fajta pedagógus,
aki szerint az iskola fő feladata a
diákokat megtanítani tanulni, aki
örömmel adja át ismereteit a diákoknak, aki úgy véli, hogy az
adott tudást és szeretetet a fiatalok visszaadják, aki közvetlen tanár-diák viszonyra és jó kollegiális kapcsolatra törekszik majd.
A Magyar László Gimnáziumban az új tanévben harmincegy
hetedikes és ugyanannyi kilencedik osztályos kezdte meg tanulmányait. Az iskola összlétszáma
250 fölötti. Örömteli, hogy az
idén nem voltak beiskolázási
gondok. (Korábban előfordult,
hogy csak a hat évfolyamos osztályt tudták elindítani.) Az elmúlt
tanév második félévében két haláleset s két örömteli gyermekáldás miatt volt nehéz helyzetben
az intézmény. A nyár folyamán

Elindult az új tanév

I

smét eltelt egy nyár, újra
látjuk a gyerekeket, ahogy
reggel az iskolába indulnak,
ahogy egy szülőtől hallottam:
helyreállt a rend. Az évkezdés
körülményeiről, a változásokról
és újdonságokról Bognárné Balogh Andreát, az egyesített oktatási intézmény vezetőjét kérdeztük.
Baksay Erika
Kezdjük azzal, hogy most hogy
hívják intézményt?
Egy kis kronológiával: 2008-tól
DBM MONI néven Dunaföldvár,
Bölcske és Madocsa iskolái, óvodái, bölcsődéi, a földvári zeneiskola, gimnázium, szakiskola tartozott egybe. 2013-tól kiváltak az
óvodák és a bölcsőde, majd a
szakiskola, majd az iskolák a Klebelsberg Központok fenntartása
alá kerültek. 2017 januárjától az

iskolák fenntartás és működtetés
szempontjából egyaránt az államé
lettek, és most szeptembertől kivált a szervezetből a madocsai általános iskola, amelyet ezután a
református egyház működtet majd.
Vagyis mi most Dunaföldvári-Bölcskei Általános Iskola,
Alapfokú Művészeti Iskola és
Gimnázium vagyunk, rövid nevet
még nem találtunk ki.
Sok személyi változás történt az
intézményeinkben a tanévkezdésre, így új igazgatója van a Magyar
László Gimnáziumnak Fehérné
Keserű Katalin személyében, helyettese pedig szintén új név a számunkra, Puskás Zsolt történelem-földrajz szakos tanár lett.
Egyébként is igen nagy volt a
mozgás, de ez évek óta erősödő
folyamat. Egyre több pedagógus
vált munkahelyet, költözik, akár
az ország másik végébe. Ez már

egy magyar-angol szakos gyakornok tanárt a versenyszféra
sokszoros fizetéssel elcsábított, s
egy másik tanár munkahelyet
váltott. Ezért a magyar órák ellátását intézményi áttanítással tudják csak megoldani, de még várják egy magyar – bármely szakos
pedagógus jelentkezését. A matematika órákra egy óraadó és egy
részmunkaidős kolléga mellett
Dunaújvárosból visszatért alma
materébe egy korábbi tanítvány,
László Sándor Gáborné. Farnek
Mónika pedig gyakornokként angolt tanít. Főállású gyakornoki állást kapott Rescsánszki Bettina
történelem – földrajz szakos tanár.
A nyolcvanas évektől személyi
stabilitás jellemezte a Magyar
László Gimnáziumot, amely három megyéből tucatnyi településről fogadja a diákokat. Az
utóbbi tíz-tizenöt évben nyugdíjba vonult Dull Béláné, a Szécsi,
Veisz és Lukácsi házaspár, valamint Bognár Zoltán. Idén tavas�szal tragikus hirtelenséggel elhunyt Balogh Emese igazgatónő.
Így az utóbbi tanévekben sok
változást láttak az egykori kolostor falai, s éltek meg a diákok.
tavaly elég erősen éreztette a hatását, de idén még inkább: 7-en távoztak, 12-en érkeztek, 4 fő ment
nyugdíjba és 13-an vannak gyesen. Emellett óraadóink is vannak,
nyugdíjasok jönnek majd vissza
részmunkaidőben tanítani, átsegítenek a szakiskola pedagógusai, és
még bármi megtörténhet. Komoly
munka volt összehozni ezt.
A tárgyi feltételeink adottak, a
nyáron többféle felújítás is elkészült az előírás szerinti karbantartás és egyéb javítási feladatok
mellett, ez utóbbit a 3 fő karbantartó brigádunk végezte el szoros
időbeosztásban. Volt garanciális
épületjavításunk, elkészül a sportcsarnok felújítása, de emellett
tiszták a falak, a melléképületek,
rendezettek az udvarok, és minden teremben tisztán és frissen
várjuk a gyerekeket.
Szeretnénk majd pályázni (ha
mód lesz rá) a gimnázium tetőszerkezetének felújítására, már
ami a feltételek megteremtését il-
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Fehérné Keserű Katalin és Puskás Zsolt

Augusztus elejére minden tankönyv megérkezett, a diákok
szeptember elsején a tanévnyitó
ünnepség után vették át. Fehérné
Keserű Katalin tagintézmény-vezető kiemelte, hogy – bár az óraadók miatt az órarend összeállítása kihívást jelentett – a nyugodt
tanulás feltételeit megteremtik.
Az előző tanévben végzett diákok
szép felvételi eredményei azt mutatják, hogy a változások dacára
az iskola pedagógusai értékes oktató-nevelő munkát végeztek. v
(A Dunaújvárosi Hírlap 2017.
szept. 4-i cikke nyomán)
leti, de folyamatosan pályázunk a
szakmai munkát segítő lehetőségre is, így például pályázunk most
iskolai kórus megalapítására.
A szakmai feladatok részeként
pedagógusaink folyamatosan átesnek a minősítő eljárásokon, és ez
évben számítunk többféle ellenőrzésre is, így például tanfelügyeleti
intézményi ellenőrzésre és tanügy
igazgatási ellenőrzésre is. v
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A Gandhi Gimnázium
a tanodában

I

gnácz István, a Gandhi
Gimnázium igazgatója néhány diákja társaságában látogatott el a dunaföldvári tanodába.
A bemutatkozás a gimnáziumnak és a tanodának is érdeke: lehetőséget biztosítani a cigány fiatalok számára a tanuláshoz, a
tudáshoz.
Baksay Erika
A Gandhi Gimnázium 24 éve
Európa első érettségit adó cigány
nemzetiségi intézménye volt, és
ez idáig nem is nagyon követte
más ebben az úttörő kezdeményezésben. Gimnáziumként érettségire és továbbtanulásra készítjük
fel a gyerekeinket.
Maga a képzés a hagyományos
4 osztályos gimnáziumi képzés,
de néhány speciális vonással kiegészül. Ilyen az Arany János
kollégiumi program, amely lényegében egy előkészítő évfo-

Elismerés

T

olna megye Közbiztonságáért Elismerés díjban részesült a Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A díjat
szeptember 1-jén a Tolna Megyei
Önkormányzat ünnepi közgyűlésén a megye névadó városában
vette át Csányi Imre, az egyesület vezetője. Az immár tizenhetedik alkalommal megtartott megyenapi ünnepségen részt vett
Potápi Árpád, a nemzetpolitikáért felelős államtitkár. A megyében kiváló tevékenységet nyújtó
személyeknek, köztük a földvári
tűzoltóparancsnoknak a díjakat
Fehérvári Tamás, a közgyűlés elnöke adta át.
L. Mészáros Irma
Az idén működésének 140. évfordulóját ünneplő földvári önkéntes tűzoltók – a méltatás szerint – Tolna megye tűz és katasztrófák elleni védelmét szolgáló
példaértékű tevékenységéért kap-

lyam. Tavaly indult az alapfokú
művészeti iskolánk, amellyel zenére, táncra, képzőművészetre
oktatjuk a gyerekeket.
Az iskolának jellegéből adódóan megvannak a maga sajátos vonásai. Ilyen például a cigány hagyományok ápolása, megőrzése,
amelyhez szakembereink, és igen
elfogadó kollégáink vannak.
A tanítványaink 95%-a kollégista, a négy évfolyamon összesen 8
osztállyal működünk. Kis számban
járnak hozzánk természetesen nem
cigány tanulók is, ahogy a tanárok
sem feltétlenül cigányok. Nem egyszerű munka a Gandhiban tanítani,
de, akik nálunk megragadnak, azok
érzik és élvezik a dolog sajátos hangulatát, és szeretik azt, és ezt a diákokról is elmondhatjuk.
A mostani látogatásunk célja
az, hogy bemutassuk az iskolánkat, mert – bár a nevét mindenki
hallotta már – valódi, hiteles in-

formációkat nem tudnak az emberek iskolánk értékeiről.
– Mi a siker jele ebben a speciális iskolában?
– A mi célunk alapvetően az,
hogy olyan nevelést, neveltetést
adjunk a hozzánk járó gyerekeknek, hogy megállják a helyüket a
világban. Jogszerűen egy olyan
végzettséget kapnak, amely feljogosítja őket a további tanulásra,
legyen az egy szakma, vagy akár
főiskola, egyetem. Valamiért jelentős számban tanulnak tovább a
gyerekeink belügyi, rendészeti

szakközépiskolában (igaz, vannak is erre utaló tantárgyaink), de
sokan mennek egészségügyi, szociális képzésekre. Nagy öröm
számunkra, hogy egyre erősödik
a műszaki pálya iránti érdeklődés
is, de mindenre van példa.
Nem titkolt célunk, hogy meghatározó bázisa legyünk a cigány értelmiség kialakulásának. De, ha a tanítványunk nem értelmiségi, hanem
egy jó szakma birtokosa, az sem baj.
Mi lehetőséget biztosítunk annak,
aki csak egy kicsit is akar, elindítjuk
a fiatalt egy sikeresebb élet felé. v

ták a Tolna Megye Közbiztonságáért Elismerést.
Amint lapunk több alkalommal
is beszámolt róla, a dunaföldvári
önkéntes tűzoltók 2014-ben Tolna
megyében elsőként, az országban
hatodikként kapták meg az önálló
beavatkozási jogot. Azóta is minden évben megfeleltre vizsgáznak
a rendszerbeállító gyakorlaton.
Műszaki felszereltségük, a tűzoltók magas szintű szakmai végzettsége és tudása, együttműködési képessége alapján évente
sok–sok esetben bizonyítják,
hogy az önálló tűzoltási és műszaki mentési tevékenységet magas szinten végzik. 2014-ben Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága
az Év önkéntes tűzoltó egyesülete
címet adományozta részükre.
Az idén a Tolna megyei Szent
Flórián napon dr. Balázs Gábor
tűzoltó ezredes méltatta a jubiláló
közösséget. A nagy hagyományú
földvári tűzoltók munkája nemcsak Dunaföldvár városa, hanem
egész Tolna megye javát szolgál-

ja, magas szinten garantálva az itt
élők tűz- és katasztrófák elleni
védelmét – mondta. Nem véletlen, hogy azon az ünnepségen elismerésként díszserleget vehetett
át Csányi Imre parancsnok, aki 10
éve vezeti az egyesületet, a Szent
Flórián érdemrenddel kitüntetett
Berényi Józseftől átvéve a parancsnokságot. Ez év májusában
kitüntetést kapott Wartig László,
aki 1962 óta tagja az egyesületnek, de a fiatalabbak közül Bircsár Antal, Boros Dávid, Csányi
Gergő, Csiri Pál, Hegedűs András, Petrovics József, Rácz Szabolcs is elismerésben részesült.
Az egyesületnek jelenleg negyvenkét tagja van, tűzoltásra, műszaki mentésre közülük bevethető
tizenhat személy. Ők váltásban,
szabadidejükben a nap huszonnégy órájában biztosítják a minimális négy fő kivonulási létszámot. Mint Csányi Imre elmondta,
tíz évi átlagot tekintve évente 35
eseményhez vonulnak ki, de tavaly ez a szám 54-re emelkedett.
Az idén eddig már 42 esemény-

ben, tűzesetek, közlekedési vagy
természeti problémák esetén segítettek a bajba jutott embereken.
A mostani földvári önkéntesek
méltók az elismerésre, példaértékűen folytatják elődeik, a Reitter József főparancsnok irányításával
1877-ben kezdett tevékenységét. v
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Soros
hirdetések
Az Ifjúság téren 58 m2-es,
tégla építésű, szigetelt, 2. eme
leti lakás és a hozzá tartozó 18
m2-es

garázs

eladó!

Tel.:

30/974–27–96
Felső-Bölcskei utcai paraszt
ház eladó! Tel.: 30/974–27–96
Gitár-, zeneelmélet-, jazzelmélet oktatást vállalok kezdőknek. Tel.:30/95–52–703
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Szabó Oszkár,
Dunaföldvár új plébánosa

S

zabó Oszkár Petkó Tamást
váltotta a dunaföldvári plébánia élén. Még csak néhány hónapja él itt, de más sok helyi megkedvelte őt. A dunaföldvári búcsú
idején beszélgettünk vele.
Baksay Erika
– Honnan érkezett hozzánk?
– Közvetlenül Vásárosdombóról
jöttem, de korábban voltam Szigetváron, Szekszárdon, 15 évig
tábori lelkész voltam, Pécsen káplán, 24 éve vagyok pap.
– Milyen munka a tábori lelkészé?
– A tábori lelkész speciális beosztású katona, bajtárs, szolgáló ember
a katonák között. Őrnagyként szereltem le, de személyi lelkészként
dolgoztam. A hadsereg egy zárt közösség, gyakran hosszú ideig nincs
lehetőség templomba menni, a katonák az egyháztól távol vannak, az
egyház pedig örül, ha közel kerülhet
azokhoz, akik távol vannak tőle.
– Mi volt az első benyomása
Dunaföldvárról?
– Örültem, hogy városba kerültem, mert alapvetően városi ember
vagyok, örömmel láttam, hogy sok
itt a hívő ember, nagy az élet, sok
a lehetőség. Még tanulok, figyelek, mi lenne jó a helyi embereknek.
– Sikerült már a beilleszkedés?

– Nem mondanám, hogy már beilleszkedtem, kapcsolatokat építek,
fenntartom a meglévőket, keresem
a lehetőségeket, mi mindenben lehetnék még hasznára az embereknek, mi az, amit igazán elvárnak
tőlem. Azért fontos a személyes
kapcsolat az emberekkel, hogy
megismerjem a véleményüket, vágyaikat, a gondolkodásmódjukat,
tisztelet van bennem azok iránt az
emberek iránt, akik itt élnek.
– Mennyire volt nehéz becsatlakozni a búcsú szervezésébe?
– Könnyen ment, mert az egyházközség szervezi a búcsút, az
elődöm meghívta Mayer Mihályt,
hogy ő legyen az ünnepi mise celebránsa, így könnyű házigazdának lenni, és arra irányítani a figyelmet, ami a fontos: törődjünk
többet a szentjeinkkel, és egyszer
egy évben adjunk hálát mindazért,
amit kaptunk.
– Mi az, ami rögtön tetszett itt,
amikor megérkezett?
– Hogy sok itt a cserkész, sok a
ministráns, a templomba járó, az
emberek közvetlenek, szívesen beszélgetnek a boltban a pappal,
megszólíthatóak.
– Mi a kedvenc papi tevékenysége?
– Szeretek prédikálni, és szeretek beszélgetni olyan emberekkel,
akik nem járnak templomba, talán

Szabó Oszkár

tábori lelkész koromból. Az egyház jövője, hogy személyes kapcsolatokon keresztül közösséget
építve kell felépíteni újra az egyházat ott, ahol valami miatt elfordultak az emberek az egyháztól.
– Magánemberként mi köti le?
Van-e hobbija?
– Szeretem a jó filmeket, szeretek autót vezetni, szeretek a számítógéppel foglalkozni, de igazából
a hivatásom az életem. Kifelé forduló ember vagyok, szeretek emberek között lenni, beszélgetni,
részt venni jó programokon.
– Először kellett volna kérdezni: miért lett pap?
– Vonzott Jézus, aztán, mivel sokat ministráltam, vonzott az oltár,
de Isten hívott. Máig csodálkozom, miért pont engem, hiszen
vannak nálam okosabb, műveltebb, rátermettebb emberek is. Isten meghívott és azóta is ő tart
fenn engem. Nehezen növök fel az
elvárásokhoz. Gyakran érzem,

hogy Jézus hív engem, hogy a barátja, munkatársa legyek, rám bízza azokat, akiket szeret.
– Milyen érzés, amikor Jézus
hívja?
– Olyan, mintha az ember el lenne varázsolva, többször éreztem ezt
nagyon erősen az életemben, egy
vonzás, az álomhoz, a szerelemhez
hasonlít, olyan erős érzés, aminek
nagyon nehéz ellenállni. Szerencsére az Isten figyelembe vette az
én emberi adottságaimat, soha nem
kért papként olyat, ami meghaladja
a képességeimet, inkább azzal van
gondom, én mennyire felelek meg
az ő elvárásainak.
– Egy plébános mikor teljesült
be a szakmájában?
– Ha üdvözült, ami a papnak nehezebb, mert többet kérnek tőle.
Amúgy az, hogy ha egyszer elmegyek én is, az utódom azt mondja,
tényleg átadtam valamit számára,
az emberek pedig azt mondják,
hogy a hasznukra voltam. v

Találkozás Mayer Mihállyal

A

dunaföldvári búcsú napján
Mayer Mihály egykori pécsi püspök látogatott Dunaföldvárra, ahol is televíziónk elcsípte
egy rövid beszélgetésre.
Baksay Erika
Régen elkerült Földvárról, régen hallottunk Önről. Mi történt
Önnel mostanában?
Lényegében nyugdíjasként dolgozom, hiszen egy pap ezt megteheti, és
meg is teszem szívesen. A lelkipásztori munka Kakasdra hívott, de előbb
Tevelen, Kisdorogon, Bonyhádva-

rasdon, Tabódon, Murgán is dolgoztam, egy körzetben, Szekszárdhoz
tartozva. Olykor helyettesítek Szekszárdon, ünnepi alkalmakon misézek. Kakasdon minden nap van
szentmise, 15–20 ember vesz részt
rajta, itt temetéseket, esküvőket és keresztelőket is ellátok, nagy örömmel.
Dunaföldvár jelentős mérföldköve volt az életemnek és a papi pályámnak is. 1972-ben itt voltam
először káplán, majd az anyagi
ügyek intézője, utána a lelki dolgok
intézője, majd 81-ben plébános. A
helyi hívek hozzám nőttek, sok em-

Mayer Mihály

bert ismerek itt, kivéve talán a külvégieket, mert az ő lelki ügyeiket a
Csőgl plébános látta el. Szívesen
jövök vissza Dunaföldvárra, és örü-
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lök, hogy még mindig vannak, akik
ismernek, megismernek, mutatják a
gyermekeiket, unokáikat, láthatom
őket a templomban. v

Prt -ldaa
Nyárbúcsúztató Gyereknap

A

város és a Sárgagödör Pincés Egyesület szervezésében idén 10. alkalommal rendezték meg a gyermeknapot a Sárga-pincésgödörben. A rendezvényről – polgármesterként és az
egyesület tagjaként is – Horváth
Zsolt beszélt televíziónknak.
Baksay Erika
Annak idején ez egy egyszerű
kis összejövetel volt, egy kis focival, főzéssel, kevés helyi fellépővel. A 6. után kezdte kinőni magát
a Gyereknap, hiszen egyre nagyobb volt az érdeklődés, és a látogatók számával az igények is
nőttek.

A Külvég amúgy rendezvények
szempontjából szűz terület volt, a
Gödör pedig ideális helyszín, zárt,
szépen egyben tartja a résztvevőket. Néhány éve a Gyereknap már
teljes városi rendezvény, ennek
minden ismérvével: helyi és vendég fellépők adják a műsort, van
gasztronómiai program, gyermekprogram, sport és játék, részt vesznek rajta a város civil szervezete,
kiépült az elektromos rendszer, van
WC, jelen vannak a mentők, forgalomirányítók, rendfenntartók.
Idén rossz idő volt, így a habparti el is maradt, de ez nem szegte a
látogatók kedvét. Nagy sikert aratott a 100 Folk Celsius zenekar

Megyei Polgárőrnap
Dunaföldváron

A

z idei Megyei Polgárőrnap
megrendezésére Zomba
jelentkezett, de a kistelepülés
nem bírta volna el a mintegy
1200 polgárőr jelenlétével megrendezett eseményt, így Dunaföldvár – rutinosan – beugrott.
A rendezvény sikeréről Széles
János megyei elnök számolt be
televíziónknak.
Baksay Erika
A focipályán nem először jön
össze a megyei polgárőr csapat,
Holler Feri idén is átszervezte miattunk az edzés- és meccsrendet.
Hát igen, nem kevés ember gyűlik
itt össze ilyenkor, meg is tisztelt
minket minden olyan vezető, akinek – illetve aki szervezetének –
valamilyen módon köze van a polgárőrséghez. A Tolna Megyei
Rendőr-főkapitányságot Dr. Kovács Zoltán képviselte, megjelent
a MÁV, a katasztrófavédelem, a
Honvédség, a Vöröskereszt, de itt
volt a Solti BV is, egy bemutatóval
és toborzóval, illetve megtisztelte
rendezvényünket Tóth Ferenc kormánybiztos is. Tolna megye 108
településén 74-ben a közélet része
a polgárőrség, kapitányok és őrsparancsnokok, polgármesterek is
eljöttek, nem csak baráti alapon,

megbeszélést is tartottak, az atomerőmű bővítésével együtt járó feladatokról.
Az Országos Polgárőr szövetség részéről általában Dr. Túrós
András vagy Markos György jön
el, emlékszem, előbbi kérdezte
egyszer, mit csinál az a csapat
gyerek a pálya másik felén. Hát
gyerekprogram van ott, hangzott
a válasz, amire azt mondta, miért
nincs ilyen nálunk is?
Nem tudom, de az biztos, hogy
a mi Megyei Polgárőrnapunk
mindig nagyon komplex rendezvény, felnőttnek-gyereknek szórakozást, sportot, kikapcsolódást
nyújt, és természetesen olyan
programokat, amelyek a profilunkba vágnak. Rendezvényünkön jelen voltak a helyi civil szervezetek, bortermelők, kézművesek, játszottak az óvónők, volt
íjászat, és persze a szakmai érdekességek: kutyás bemutató, katonai, honvédségi technika, rendőrségi helikopter és még sok más
érdekesség.
Nagyjából 1,8 millió forint a
végszámla, ami ugyan költség,
de sok embernek szerzett egy jó
napot, ráadásul befektetés is, hiszen egy találkozó mindig a kapcsolatépítésről is szól. v

koncertje, este Szávolovics Gabriella nótaestje, de nap közben volt
légvár, arcfestés, bohóc és gyümölcssátor is. Nagy sikert aratott a
szalmabála vetélkedő és a légpuska
lövészet is. Nyitva voltak a pincék
ezen a napon, minden látogatót
szertettel vártak, baráti társaságok
főztek, boroztak együtt.

És, hogy mibe került mindez?
Nagyjából 800 ezer–1 millió forint
között lesz a végső mérleg, és ebből
az összegből komoly hányadot a fő
támogatók adtak: a Vajda Papír
Kft., a Pannónia Ethanol, a Czinger
Kft., a Viczai Kft. és a Bartha Épker. Nekik is, a kisebb szponzoroknak is köszönet a támogatásért. v

Ismét koszorúztak városunkban
a mohácsi emléktúra résztvevői

A

Honvéd Kulturális Egyesület és a Duna-Dráva
Nemzeti Park a múlt évben először szervezett történelmi túrát a
mohácsi csatára emlékezve. Az
akció célja a mohácsi hősök emléke előtti tisztelgés.
Szabados Sámuel
A résztvevők Érdről a királyi
csapatok gyülekezési helyéről
indultak, és a sereg vonulási útvonalán haladva megálltak minden olyan településen, ahol Lajos
király katonái megpihentek. Ez
évben a szervezők felkérésére a
Bakonyi Poroszkálók nevet viselő várpalotai hagyományőrző huszárok is a menet résztvevői vol-
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tak. A korhű öltözékben és fegyverzetben pompázó lovasok augusztus 24-én délután érkeztek a
polgármesteri hivatal elé rendőri
felvezetéssel, és nemzeti színű
szalagot helyeztek el az emléktábla alatt. A huszárokat a városvezetés fogadta, vacsorával vendégelte meg őket. Éjszakai szállásuk a vásártér melletti Tóth-tanyán volt, ahol lovaikat is ellátták és sátrat vertek az udvaron.
Este pedig a várudvaron megnézték az Ördögszekér táncegyüttes
Földvári lakodalmas ősbemutatóját. Csepin Péter, a huszárok
kapitánya örömét fejezte ki, hogy
ilyen szívélyes vendéglátásban
részesültek városunkban. Az ►
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► egyesületéről

elmondta,
hogy húsz éve alakultak. Kimondottan XVI.–XVII. századi
magyar lovas katonai hagyományokat ápolnak. Ruháik, fegyvereik is ezt a korszakot idézik.
Történelmi emlékeseményeken, ünnepeken, bemutatókon
vesznek részt, de alkalmanként
szerveznek hosszú történelmi
lovas túrákat, külföldre is, melyek több ezer kilométeresek.
Ez alkalmakkor már kétszer is
átvonultak
Dunaföldváron
1997-ben, illetve a 2003-as törökországi túra kapcsán. Másnap a lovasok tovább vonultak
Paks felé, de délután a kerékpáros szekció érkezett Földvárra.
Ők koszorút helyeztek el az
emléktáblán, a nap hátralevő
részét is itt töltötték, a kempingben volt a szállásuk. A mohácsi csatamezőre augusztus
29-én érkezetek a résztvevők,
ahol az ütközet napján tartották az emléktúra záró eseményét. Az emléktúrát a szervezők 2026-ig, a csata ötszázadik
évfordulójáig minden évben
megszervezik, az egyik megálló természetesen továbbra is
Dunaföldvár lesz. v
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Augusztus 20.
után

A

z ideit majdnem elmosta
az eső, de csak majdnem.
Hogy mennyire volt sikeres az
augusztus 20-i rendezvény, mik a
tapasztalatok, Pataki Dezső, a
Művelődési Központ igazgatója
mondja el nekünk.
Baksay Erika
Hát izgultunk egy kicsit…
még kora délelőtt. Az időjárás
előrejelzések azt ígérték, kora
délutánra kijavul az idő, sőt, még
a nap is süthet, ezért bizakodtunk, a halászléfőzők pedig voltak olyan elvetemültek, hogy
esőben is elkezdték a főzést a
sátrak alatt. Igaz, ebéd utánig
nem sokan voltak a rendezvényen, akik csak úgy lejöttek nézelődni, de utána annál gyorsabban telt meg a Duna-part. Délelőtt tehát lezajlott a hagyományos halászléfőző verseny, oda-

fent a városban a koszorúzási
ünnepség, és az eredményhirdetés idejére igen barátságos lett az
idő.
A csodálatos légi bemutatót
már szép számban nézték az emberek, volt is mit, mert Veres
Zoltán Európa-bajnok, többszörös Guinness-rekorder úgy röpködött át gépével a híd alatt,
mintha ez lenne a természetes. A
nézők helikopteres bemutatót is
láthattak, és estére, a Vastag Csaba koncertre annyian összegyűl-

tek, hogy a Duna-part lényegében megtelt.
Összességében – bár gyengén
indult a nap az időjárás miatt –
egy tavalyihoz hasonló látogatottságú rendezvény volt az idei,
így nem lehet okunk panaszra.
A költségvetés nagyjából az
eredeti tervek között maradt,
most kifújjuk magunkat, mert
hamarosan jön a következő
nagy rendezvény, méghozzá
szeptember 22–23-án a Szüreti
Fesztivál. v

felnőttel, majd 20 gyerekkel és
15 felnőttel. Nagy reklámot nem
kellett csapnunk, mindig elterjed, hogy megint lesz vízicsibe
tábor, és rengeteg a jelentkező,
van, akit nem is tudtunk fogadni.
Idén nem volt elméleti képzés,
ami nem azt jelenti, hogy nem
kapják meg a gyerekek a szükséges elméleti ismereteket, csak
mindezt a vízen, gyakorlat közben, és ez igen jól sikerült.
A tábor ideje alatt minden nap
voltunk a vízen. Előbb csak ismerkedtek a gyerekek a csónakkal, aztán egyre távolabb merészkedtünk, Solt, Harta, Kisapostag

volt a célpont. Eközben voltak
tábori programok is a szárazföldön, csúszdapálya, bátorság-próba, Kálvária-túra, tábortűz és
minden, aminek egy táborban
lennie kell. v

Vízicsibe tábor

A

vízitúrások Duna-parti
táborában 14. éve rendezik meg a kisgyerekek számára a
vízicsibe tábort, ahol az érdeklődők megtanulhatják a vizes életmód csínját-bínját, 10 éve Vajai
Zsuzsannától, aki Linkáné Évától
tanulta annak idején, majd átvette a tábor vezetését. Őt kérdeztük az idei tábor tapasztalatairól.
Baksay Erika
A vízi életmód a természet szeretetéről, tiszteletéről, a környezet
védelméről, a vízparton nélkülözhetetlen szabályok betartásáról
szól. A Duna csak akkor a barátod, ha ismered. Sok benne az örvény, a gát. A víz állását, mozgását mindig figyelni kell, mert ehhez képest változnak a teendőink,
ha vízre szállunk. Ebben az évben
éppen közepes volt a vízállás, ehhez alkalmazkodva terveztük a
tábori teendőket.
Két turnust is tartottunk, 6 hajóval, előbb 14 gyerekkel és 5
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Tervezés
• Családi házak (szoc.pol.is!), üzletek,
• irodák, ipari épületek, melléképületek.
Értékbecslés
• Hitelkérelemhez,
• ingatlan adás–vételhez.
Ingatlanforgalmazás
• Építész tanácsadással,
• teljes körű ügyintézéssel, ügyvéd közreműködésével, ingyenes nyilvántartással.

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

E

zen a nyáron cigánygyerekek
strandolására,
nyári programjainak megszervezésére kért forrást a várostól a
Dunaföldvári Cigány Települési
Kisebbségi Önkormányzat. Mendi Ferenc, a szervezet vezetője,
és Jung Katalin, a gyermekjóléti
szolgálat vezetője számolt be az
akcióról.
Baksay Erika
Eredetileg táborozásra és strandolásra kértük a támogatást –
mondta Mendi Ferenc –, de csak
strandolásra kaptunk 100 ezer forintot. Két turnussal, kb. 30 gyerekkel mentünk el a helyi fürdőbe,
a feleségem, és egy másik sokgyermekes édesanya kíséretében.

Segítségünkre volt a pályázat beadásában, és a rászoruló gyerekek
kiválasztásában is a Gyermekjóléti
Szolgálat, hiszen ők tudják leginkább, kik azok, akik egyébként
nem részesülnek valamilyen ellátásban, nyári szolgáltatásban, de
biztos, hogy maguktól nem jutnának egy ilyen élményhez. Nagyon
jól sikerült a program, mindenki
remekül érezte magát, úgy hogy
szívesen megismételnénk ezt az
akciót jövőre is.
Volt már előzménye ennek a mostani megmozdulásnak – mondta
Jung Katalin –, nemrég 10 roma
gyereket vittünk el a Vígszínházba a
Padlásra, ami hatalmas élmény volt
a számukra. Ez a mostani strandolás
megint egy olyan dolog, ahová egy

Halászléfőző verseny 2017

M

inden évben sor kerül az augusztus 20i rendezvény hagyományos gasztronómiai programjára, a halászléfőző versenyre. Most sem volt
másképp, a nagyjából 20 főzőcsapat az eső ellenére nekilátott a
munkának, kisebb-nagyobb társaságokban készítették a halászleveket. A hagyomány ugyanaz, de az
emberek változnak. Ez évben például egy bajai főző nyerte a versenyt, Kollmann Péter személyében. A zsűri nevében Németh János értékelte a versenyt.
Baksay Erika
Rutinos halfőző vagyok – mondta Kollmann Péter –, 51 éve főzök

halászlevet. 1966-ban Sobri Jóska
bácsi mutatta meg Nagybaracskán,
hogyan is kell csinálni, és én azóta
is az ő módszerét követem. Úgy is
hívnám a levemet, hogy „bajai halászlé Sobri módra”. Sok versenyen
főztem már, 25–26 komoly versenyen is, így például a Balatonszárszói Országos Halfőző Versenyen
voltam már első, tavaly pedig annak egy nemzetközi változatán 2.
helyezést értem el.
Ebben az évben 20–25 féle halászlevet kóstoltunk, melyek közül mindnek a minősége megütötte azt a mértéket, hogy feltálalják,
de sok különböző ízt és megjelenést tapasztaltunk – mondta Németh János, a zsűri elnöke.

roma család nehezen jut el. A romák
általában nagycsaládosok, tíz embernek belépőt venni már komoly
összeg. mi most meg tudtunk erre
vendégelni egy csomó gyereket,
akiknek még kukoricát is főztünk,
hogy teljes legyen a strandélmény.
Tudjuk, hogy nem jutottunk el mindenkihez, aminek az a legfőbb oka,
hogy a cigány ember nagyon félti a
gyerekét, nehezen engedi el, különö-

sen vízbe, amitől fél. Ha jövőre hasonlóval próbálkozunk, akkor talán
majd elmegy a híre annak, milyen jó
volt strandolni ezen a nyáron, és
könnyebben elengedik a szülők a
gyerekeiket.
Maradt még egyébként ebből a
pénzből, úgy hogy a közeljövőben kitalálunk még egy programot, amivel örömet szerezhetünk
a roma gyerekeknek. v

Alapvető elvárás a tiszta íz, a
túlkapásoktól mentes, mert gyakori, hogy a nagy igyekezetben
kissé megnyomja a főző az alapanyagok valamelyikét. Túl sok
hagyma (édeskés lesz), túl sok
paprika (kesernyés lesz), túl sok
paradicsom (savanyú lesz), vagy
hasonlók. Tálaláskor a tűzforró,
enyhén csípős, narancs-piros, leves állagú lé az ideális. Az alaplével készült lé könnyen felismerhető, mindig halványabb, hiszen
apró haldarabok kerülnek a lébe.
Ezt sem szabad túlzásba vinni,
ahogy semmit sem.
Alapszabály, hogy a hagymának 1 óra, a paprikának 20–25

perc főzési idő kell, az órákig való rotyogtatás nem növeli meg a
halászlé aromáját. A jó paprika
púderszerű, finom por, ha nagyobb szemű, lesüllyed a bogrács aljára, megfőve lebegnie
kell a lé felszínén. A lé legyen
selymes, nem karcos, és a halhús
is legyen kellemesen sós és finom. v

Soros hirdetés
Mély úti, földbe vájt borospince önálló víz- és villanyellátással eladó. Érdeklődni:
20/498–6393

Rákóczi u. 2. (a városközpontban)
Telefon: 06 30 407 85 40

Cicatápok már 390 Ft/kg, kutyatápok már
199 Ft/ kg-os áron kaphatók. Dolly dog és Alpha dog 10 kg-os kutyatáp
1.750 Ft/ zsák. Eukanuba szuper-prémium minőségű tápok széles választékával várjuk vásárlóinkat.
A kullancs és bolha szezonban védje kedvenceit
a nyolc hónapos védettséget nyújtó
Foresto és Kiltix nyakörvekkel !
Tavakhoz haltápok és vízkezelő eszközök kaphatók.
Nyitva tartás:
Hétköznap: 800–1230; 1400–1700 Szombaton: 800–1200
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Prt -ldaa
Családi nap a Vár-udvaron

A

z augusztus legmelegebb
napjára esett a Lipták Tamás által szervezett Családi nap
és Muzsikás koncert, melyet a
Vár-udvaron tartottak, a tavalyi
után idén másodszor, vagyis akár
rendszer is lehet belőle. Többek
között erről is kérdeztük Lipták
Tamást.
Baksay Erika
– Lipták Tamás, mint mi..?
Málta? Képviselő? Kertbarát?
Tanoda-vezető?
– Szervezetként a Málta állt
mögöttem a szervezésben és a finanszírozásban, de az önkormányzat is, Márton Zoltán is, aki
fő szponzora ennek a rendezvénynek, ahogy a Vár Étterem és a

Egy harmadik
hely és egy
különdíj

S

ikeresen szerepeltek a
dunaföldvári diákok
Siófokon az Aranyhíd Nemzetközi Énekverseny és Fesztivál elnevezésű rendezvényen.
L. Mészáros Irma
A tízéves Klementisz Kitti
harmadik helyen végzett, a
nyolcéves Horváth Klaudia különdíjat kapott azon a nemzetközi megmérettetésen, amelyen
több mint száztíz versenyző vett
részt Magyarországról, Horvátországból, Szlovéniából, Szlovákiából és Romániából. A díjkiosztót egy négyórás hajókirándulás keretében egy ötszáz
személyes hajón tartották.
Telekiné Rábai Melinda énektanár, a Zsigec musicalcsoport
egyik vezetője hét tanítványát
nevezte a versenyre, amely előtt
felkészítő tábort tartottak Kisszékelyben. Siófokra sok szülő is
elkísérte őket. A sikert mutatja,
hogy a Zsigec három énekese
meghívást kapott a 2018. júniusában Aradon tartandó nemzetközi versenyre. v

Marcipán Cukrászda is hozzájárult, hogy kisebb hozzájárulók és
segítők neveit ne említsem.
Azért a résztvevőkét említem,
mert Molnárné Miklán Jolánnal
kézműveskedhettek, Borzavári
Rózával és társával táncolhattak a
gyerekek. A felnőtteknek – természetesen gyerekekről, konkrétan a
kamasz gyerekek problémáiról, a
velük való bánásmód trükkjeiről
– Uzsalyiné Dr. Pécsi Rita tartott
előadást, igen szórakoztatóan és
színesen, ahogy szokta.
Odakint ugrálóvár, az étterem
fedett részében fagylalt, rétes,
gyümölcsök és italok várták a látogatókat, természetesen ingyen,
szóval, aki családostul eljött, találhatott magának programot, kelle-

Muzsikás együttes

mes és hasznos elfoglaltságot. Az
este pedig a Muzsikás együttes
koncertje tette fel az i-re a pontot,
óriási érdeklődés mellett és óriási
sikerrel. Talán látszik a programból, hogy az egyéb városi rendezvények sorában mi a minőségi
szórakoztatást szeretnénk képviselni (ezzel nem leszólva a többi

Nyári táborban tréningeztek
a hastáncosok

H

árom éve a bölcskei
hastáncosok köréből
vált ki az a hétfős csoport, mely
városunkban Gamila Orientális
Tánccsoport néven szerveződött
önálló formációvá. Nagyné Bessenyei Janka szakmai vezető a kiválás okai közt említette, hogy
Bölcskén már túl nagyra duzzadt
a létszám, de elsődlegesek az eltérő szakmai elképzelések voltak.
Szabados Sámuel
Janka a fővárosban végzett oktatói tanfolyamot, s az ott szerzett
ismereteit szeretné megvalósítani
saját csoportjával, ahol kevésbé
populáris, inkább a klasszikus
táncművészet elemeit is magába
foglaló repertoár összeállítása a
cél. A nyári napközis tábor is ennek jegyében zajlott. A kilencfős
kezdő csoport főleg 6–9 éves gyerekekből áll. Náluk a könnyed,
játékos elemek is helyet kaptak,
például a legyezős játék, de gyakoroltak komolyabb elemeket is.
A 14–16 fős haladó csoport már
kidolgozott koreográfiákat sajátított el, megjelennek a klasszikus

balett elemei, természetesen az
improvizációnak, a kreativitásnak
is szerepe van. A szakmai vezető
szerint ennek teret kell adni, mivel eltérő testalkatú, vérmérsékletű táncosokról van szó. Ugyanakkor szem előtt kell tartani, hogy a
közös koreográfiába harmonikusan illeszkedjenek a rögtönzések,
melyek az önmegvalósítást biztosítják a lányok számára. Ez sok
gyakorlást, erős koncentrációt
igényel. A csapat tagjai élvezik,
sőt igénylik az ilyen jellegű produkciókat. Kísérleteznek komolyabb zenei alapokra épülő koreográfiákkal is.
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rendezvényt), vagyis törekszünk
arra, hogy a családosok életét segítő előadással, esetleg szakmai
programmal, és nívós zenei programmal jelenjünk meg a palettán.
– Jövőre…?
– Igen, jövőre is lesz családi
nap, talán már ötlet is van, hogyan… v
Elsődleges cél, hogy mindenki
megtalálja örömét, szórakozását a
táncban, de mint minden emberi
készségekre alapozott tevékenységben, így a hastáncban is vannak ügyesebb, sőt kimondottan
tehetséges alanyok. Janka szerint
érdemes rájuk figyelni, sőt biztosítani fejlődésüket magasabb
szinten, esetleg budapesti egyesületekhez irányítani őket, ahol továbbfejlődésük biztosított. Foglalkozásaikat hetente egy alkalommal a Gyöngy Fitness Szalonban tartják, a csatlakozni szándékozók itt jelentkezhetnek. Eddig
főleg helyi városi rendezvényeken léptek fel. A jövőbeli tervek
közt szerepel, hogy egy nagyobb,
látványos gálát rendezzenek, ahol
sokoldalúságukat tudnák bemutatni. v
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Őszi kincsek
Simon István
Ismét hűtlen lett hozzánk a nyár. Végre megérkezett, sugaraival melengetett, nagylelkűen
bearanyozta az életünket, aztán
itt hagyott bennünket. Hál’ Istennek itt hagyta a gyümölcseit is,
melyeket gondosan fölnevelt,
megédesített, asztalunkra helyezett. Talán nem is olyan csapodár
és hűtlen a nyár, mint amilyen
első olvasatra tűnik. Ha hűtlen is,
csak annyira, mint a költöző madarak, akik hűtlenül hűségesek
és hűségesen hűtlenek hozzánk,
mert elköltöznek ugyan, de mindig visszatérnek. Ezért nincs
okunk szomorkodni, akár Heinrich Heine kisasszonyának, aki a
naplemente miatt sóhajtozott, s
akit a költő imígyen nyugtatott:

„Kisasszony, legyen nyugodt, ez
régi darab, itt elöl lemegy, de hátul feljön a nap”. Amíg visszatér
a nyár, addig gyönyörködhetünk
az őszben, mert ősszel is kék az
ég, amolyan őszi kék. Arany János kései költeményei, az Őszikék is az őszi kék égre emlékeztetnek, melynek ugyancsak megvan a maga szépsége. Post nubila
phoebus, a felhők fölött süt a
nap, kék lesz az ég, még az őszi
ég is, talán nem olyan ragyogó,
de azért fényes és kék. „Fölöttünk az ég, alattunk a föld, bennünk a létra” (W. S.), ezért az
emberlét nem más, mint ég és
föld között való ingázás (Jákob
létráján angyalok jártak le s föl, a
mi létránkon azonban nekünk
kell közlekednünk, fölfelé vagy
lefelé lépkednünk.) Erre azért
van szükség, mert kettős állampolgárok, ég és föld gyermekei

Negyedik alkalommal szervezett
gólyatábort a gimnázium

A

gólyanap után már negyedik alkalommal kétnapos
gólyatábort szervezett a Magyar
László Gimnázium tanévkezdés
előtt a kezdő évfolyamoknak. A
kétnapos rendezvényre augusztus 24–25-én került sor a diákönkormányzat szervezésében.
Szabados Sámuel
Nikl Luca, a DÖK elnöke számolt
be a tábor eseményeiről. Hangsúlyozta, hogy a programokat teljes
egészében a diáktanács állította ös�sze és szervezte. A munka már augusztus elejétől elkezdődött telefonos mozgósítással és egyeztetéssel.

A tábor során természetesen végig
biztosított volt a tanári felügyelet. A
tábor célja az volt, hogy tanévkezdés
előtt a gólyák ismerjék meg egymást, az iskola épületét, a diákszokásokat, osztályfőnökeiket és a felsőbb évesek közül néhányat, a diáktanács aktivistáit. Délelőtt tíz órakor
került sor a tábornyitóra a gimnázium ebédlőjében, ahol az intézményvezető Fehérné Keserű Katalin köszöntötte a fiatalokat, majd rövid
előadás hangzott el a gimnázium és
az iskolaépület múltjáról és a névadóról. Ezután Nilk Luca ismertette
a tábori programokat és a házirendet. Először egy óra keretei közt

vagyunk (Pál apostol polyteumának nevezi ezt a kettős állapotot). Eszerint otthon érezhetjük
magunkat, ha az égre tekintünk,
vagy a földre nézünk, mert mindkettő hazánk nekünk, mint jó
szülők fogják a kezünk. Elgyönyörködhetünk bennük, hisz kimondhatatlanul szépek az ősz
aranyló tájai, kéklő egének fehérbe öltözött vándorai. Lassan
lehulló leveleivel, virágaival
Őszapó szelíden figyelmeztet
minket: mindnyájan az elmúlás
gyermekei vagyunk. „Elhull a virág, eliramlik az élet”… a mi életünk is. Jó, ha nem csak földi
kincseket gyűjtünk, hanem égieket is, hisz a kettős állampolgárnak ég és föld egyszerre otthona,
ő is a Mindenség gyermeke, mint
a Názáreti Jézus. Nem retteg az
elmúlástól, mivel az örökkévalóság ösvényén járva éli az életét.

Nem siet, és nem késlekedik, térdig gázol a létezés kínálta csodákban és örömökben. Fájdalmait keresztként hordozza, miként
Krisztus, az ellenségeit pedig
nem gyűlöli, hanem megáldja
őket. Ellenségei, a „percemberkék” viaskodását hátralépve
szemléli, kudarcaik láttán pedig
csöndesen csóválja a fejét, mert
tudja: Aquilla non captat muscas,
a sas nem fogdos legyeket. Az
őszbe csavarodó természet feje
szelíden int, élni tanít, szüretelni
bátorít. Éljünk a kincseinkkel, élvezzük azokat, hálás szívvel és
örömmel. Testi és lelki kincseink
gazdaggá tehetnek minket, ha
nem harácsoljuk, hanem szétszórjuk azokat. „Szórd szét kincseidet, a gazdagság légy te magad!” (W. S.) Tegyünk így mi is,
hogy az őszi kincsek által valóban meggazdagodjunk! v

osztályfőnökeikkel és egymással ismerkedtek a gólyák, majd körbejárták az épületet, ismerkedve a termekkel. Iskolaismereti totó kitöltésére is sor került. Meglepően sok
információjuk volt a gyerekeknek az
iskoláról. Ez sem véletlen, hiszen
többségük valamelyik hozzátartozója járt ide korábban, például szülők,
testvérek. Volt, kinek a nagyszülője
járt ide a hatvanas években. A nagyobbak segítségével megtanulták
az MLG-s induló dallamát és szövegét. Az ebéd után nagy élményt jelentett az udvaron lezajló kereskedő
játék, ahol az ügyességnek, a szellemességnek és a kreativitásnak jutott
nagy szerep. A sétára alapozott városismereti játék főleg a bejáró tanulóknak volt érdekes. Este a vacsora
után zenés játék kötött le majd egy
órát. A késő esti órák jelentették a
legizgalmasabb eseményt. Meseelemekre épülő játék keretei közt lámpa és gyertyafény mellett járták be a
hajdani kolostorépület ódon folyosóit, termeit, ahol meglepetések várták őket. Néhány órás alvásra a tornacsarnokban került sor a tornaszőnyegeken, hálózsákban.
A második nap reggel nyolc órakor tornával indult, majd reggeli
után a vizes vetélkedő kimondatlan
célja az volt, hogy kisé felrázza a
hosszú éjszaka és a rövid alvás után

bágyadt táborlakókat. A táborzárás
alkalmával egy nagy transzparens-szerű zászló készült, melyre a
46 gólya és a szervezők neve került, emléket állítva a két napnak. v

11. oldal

Felhívás lecsóra
Kedves Földváriak!

1997-ben egy lecsófőző
versennyel indult, idén pedig
már 20. alkalommal főzünk
együtt a Szüreti Fesztivál keretében. Ismét várjuk azoknak a civil szervezeteknek,
intézményeknek, baráti társaságoknak a jelentkezését,
akik szeretnek főzni és szívesen be is mutatják ételeiket. A szervezők sátrakat, padokat, asztalokat, víz- és
áramvételi lehetőséget biztosítanak, a főzéshez és terítéshez szükséges dolgokról a
résztvevőknek kell gondoskodniuk. Jelentkezni szeptember 20-ig lehet a 75/541–
083-as telefonszámon vagy
személyesen a Tourinform
irodában (várudvar).
Találkozzunk szeptember
23-án, SZOMBATON délelőtt a Rákóczi utcában!
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Vadásznap és trófea bemutató
Sződi Imre
Augusztus utolsó szombatján
rendezte a Dunaföldvári Vadásztársaság (VT), a Vadásznapját. Az
elmúlt évek bizonyították, hogy a
társaság nyitott a helyi gazdák és
a civil szervezetek felé. Kész a folyamatos párbeszédre, a felmerült
események gyors és rugalmas kezelésére. Különösen igaz ez a vadak által okozott károk megelőzésére, amelyre csak az idei évben a
tagok és barátaik közel egyszáz
éjszakát töltöttek a határban. Elmondhatjuk, nem eredménytelenül, mivel több vaddisznó is puskavégre került.
Az idei Vadásznap helyszíne a
Sárgagödör tér volt, ahol a sok
gyermekprogram mellett nyitott
pincék is fogadták a vendégeket.

A programok között kiemelt figyelmet kapott a solymász bemutató. A tizennégy főzőcsapatot
nem csak a helyi és szomszédos
vadásztársasságok csapatai alkották, hanem a helyi civil szervezetek, köztük a Dunaföldvári Sporthorgászok Egyesület, amely vaddisznó pörköltjével előzött az hajrában. A jó idő és a változatos
programok estig egyben tartották
a baráti társaságokat.
Szeptember első szombatján
mutatták be a Vadásztársaság
vadőrei és az Intéző Bizottság
tagjai az idei őzbak trófeákat.
Orova Tamás elnök hangsúlyozta, hogy az előírt kilövési tervet a
VT teljesítette. A folyamatos vadetetés és takarmány só kihelyezés ellenére az idei évben nem

Újra mozizunk a művházban!

B

etört a 21. század mozizása
a művelődési házba, egy fiatalember közreműködésével. Sörös Zsolt nyáron a vonyarci kertmozit üzemelteti, októbertől pedig nálunk vetít majd premierfilmeket, akár a bemutató napján.
Szer Noémi
Amikor véget ért a klasszikus
mozifilmek kora, és átvette helyét
a digitális mozizás, gyakorlatilag
Dunaföldváron is megszűnt a vetítés. A mozigépek helyét a digitális
vetítőgépek vették át, ami nagyjából 10 millió forintos költséget jelent, amit egy kisváros nem tud
finanszírozni. Egy ideig a Mozgó
Mozi vetített filmeket, de az se

volt az igazi: egyrészt rendszertelen volt, másrészt nem mi döntöttük el, mi legyen a műsor.
De októbertől mindez megváltozik. Rendszeres vetítési időpontok lesznek hetente 8 alkalommal.
Ettől abban az esetben fogunk eltérni, ha egyéb előre egyeztetett
program vagy valamilyen ünnepség lesz a nagyteremben. Az aktuális műsort már előző hónap közepén közzétesszük a honlapunkon és a Facebookon is.
Az üzemeltető – Sörös Zsolt –
elmondása alapján a digitális technikát új hangrendszer is kiegészíti,
aminek segítségével még a földre
esett üvegpohár elpattanását is
kristálytisztán lehet hallani.

lett aranyérmes trófea, de az 509
grammos ezüst és a kettő bronzérem jónak mondható. Az idei év
feladata a bakok selejtezése volt,
mondta Nikl Kálmán vadászmester, amely során az abnormális
trófeájú egyedek kivétele volt a
cél.
A dunaföldvári vadászok az
idei évben sokkal többet voltak
A rendszeres vetítések mellett
tervezünk délelőtti illetve kora délutáni mozizást szervezett óvodás és
iskolás csoportoknak. Tudunk vetíteni klasszikus mesefilmeket is és
akár a kötelező olvasmányok filmváltozatát is megnézhetik.
A mozizás élményéhez hozzátartozik a pattogatott kukorica és
az üdítő. Természetesen mindez
megtalálható lesz az előtérben
felállított büfében.
A jegyárakról: egységesen
1.000 Ft-ba fognak kerülni a jegyek, filmtől/kortól függetlenül,
de a családok kedvezményes jegyet válthatnak 3.500 Ft-ért.
Ezen kívül lehetőség lesz családoknak, baráti társaságoknak bérbe venni a termet és a születésnapra vagy egyéb alkalmakra készült privát filmeket mozivásznon, digitális hangtechnikával
nézhetik meg közösen.
A digitális technika a vállalkozásoknak is nyújt lehetőséget:
a filmek előtti reklámblokkban
bemutatkozhatnak vagy ismertethetik szolgáltatásaikat. De
akár konferenciákat, megbeszéléseket is szervezhetnek, mert a
mozigép projektorként is működtethető, ami még színvonalasabb kép- és hangminőséget
tesz lehetővé. v

12. oldal

a határban, a vadászterületen, és
már most készülnek a téli feladatokra. Közben kihelyeztek
két magaslest, és többet felújítottak. Fontos a vadetetők folyamatos karbantartása és a téli
időszakra a takarmányok betárolása. A feladatok, a célok segítik az társaság tagjainak összetartozását. v

A vetítés
időpontjai:
v

Csütörtök: 19:00
v

Péntek: 19:00 és
21:00
v

Szombat: 16:00, 18:00
és 20:00
v

Vasárnap: 10:00 és
18:00

A háziorvosok
péntek délutáni
12 órától 17 óráig
történő rendelési
ideje
2017.09.15. Dr. Móricz Zoltán
2017.09.22. Dr. Hallai Róbert
2017.09.29. Dr. Englert Roland

Prt -ldaa
Vadásznap
a Sárga-pincésgödörben

E

z évben augusztus közepén tartotta Vadásznapját a Dunaföldvári Vadásztársaság. A korábban vadász júliális
néven ismert rendezvénynek
nemcsak neve, de időpontja és
helyszíne is megváltozott.
Szabados Sámuel
Orova Tamás, a társaság elnöke
ezt azzal indokolta, hogy a július
inkább a családi üdülések időpontja, sokan távol vannak ekkor.
Kezdetben a Duna-parton, a
Macskalyuknál zajlott az esemény, de az elégé távol volt a várostól. A vadászház udvara kicsinek bizonyult. A társaság jó kapcsolatot ápol a Sárgagödör Pincés
Egyesülettel, ennek kapcsán került új helyszínre a rendezvény. A

korábbi évekhez hasonlóan a
szervezők sokszínű programmal
várták a vendégeket. Főleg a gyerekeket szerették volna lekötni.
Az ugrálóvár, az arcfestés, légpuska lövészet valóban sok érdeklődőt vonzott. A legnagyobb
sikert a solymász bemutató aratta,
ahol szakképzett solymászok 12
madárral kb. háromnegyed órán
keresztül szemléltették magyarázattal egybekötve a ragadozó madarak tevékenységét, szokásait. A
produkció a felnőttek figyelmét is
lekötötte. Szintén a nap rangos
eseményének számított az elmaradhatatlan főzőverseny. Vadételekben hirdették meg, de voltak,
akik halászlét, vagy csülökpörköltet készítettek. A Horváth
Zsolt polgármester által elnökölt

Több mint 51 kiló halat
fogtak a versenyzők

A

z éjszakai esőzés után
szeptember 3-án reggel
aggódva kémlelték az eget a hetedik alkalommal megrendezett
Nagy Sándor Horgászverseny
résztvevői. A természet viszont
kegyes volt hozzájuk, így borongós, de enyhe és esőmentes időben zajlott le az esemény.
Szabados Sámuel
Kiss Lajos egyesületi elnök
örömmel számolt be arról, hogy
nagy volt a részvételi arány, és sok
hal került horogra. A pontos sta-

tisztikák szerint 18 horgász 52 kiló
halat fogott, ez a mennyiség az
utóbbi évek átlagát kisé felülmúlta. Az országos versenykiírás szerint három órán át, egy bottal,
úszóval és természetes csalival lehetett horgászni. A legnagyobb
mennyiséget felmutató résztvevő a
győztes. A vízállás is kedvező volt,
a várható áradás még nem érte el a
térséget. Az ünnepélyes eredményhirdetés előtt került sor az
immár hagyományos megemlékezésre, mikor is megkoszorúzták a
versenynek nevet adó legendás el-

háromfős zsűri őket különdíjjal
jutalmazta. A verseny győztesének pedig a Kiss Lajos vezette
horgászegyesületi csapatot kiáltották ki. A nap vendégei voltak a
társasággal együttműködő civil
szervezetek és más testületek
képviselői, például a horgászok,
tűzoltók, polgárőrök, rendőrség, s
idén először a Vallum Íjász Egyesület. Vendégek érkeztek a szomszédos vadásztársaságoktól, például az alapi vadászokkal az év
során is rendszeres a kapcsolat,
gyakori a közös vadászat. A nap
során a szakma is bemutatkozott,
kiállították a társaság legértékesebb trófeáit az utóbbi évtizedekből. A rendezvény alkalmából sok
gazda megnyitotta pincéje ajtaját
és borkóstolásra invitálta a nap
résztvevőit. Estefelé Szávolovics
Gabriella nótaénekes és zenekara
szórakoztatta a vendégeket. A
szervezők célja az volt, hogy baráti, családias hangulat alakuljon
ki a nap során. Az emberek üljenek át más társaságok asztalához, kóstolják meg ételeiket, italaikat, kötetlenül beszélgessenek, barátkozzanak. Orova Tamás szerint a rendezvény elérte
ezt a célt. A gödör, városunk
egyik legszebb köztere esztétikus környezetével kiváló helyszínnek bizonyult. Ha a két egyesületnek sikerül megegyeznie,
jövőre is itt rendezik meg a Vadásznapot. v
nök, Nagy Sándor emléktábláját,
majd egyperces néma főhajtással
emlékeztek az év közben elhunyt
horgásztársakra. A verseny győztese a baracsi Petrovics Zoltán lett
5520 grammos fogással. Második
Pala Attila, és a harmadik Méhes
Attila.
Az első helyezett Pertovics Zoltán Baracsról érkezett, több horgászegyesület tagja volt már. Öt
éve jött át a földváriakhoz, és itt
nagyon jól érzi magát. Először lett
első helyezett, és ennek nagyon
örült. A siker titka szerinte a megfelelő csali és a jó pozíció. A fogás
nagyrészt keszegből, törpeharcsákból és dévérből állt. A zsákmány a versenyszabályok szerint
visszakerült a vízbe.
►

13. oldal

Művelődési
ház
Szeptemberi programok
16. szombat 14:00
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG
NAPJA
22. péntek–23. szombat
SZÜRETI FESZTIVÁL
29. péntek 16:00
ZENEI VILÁGNAP A
DÍSZKÚTNÁL
30. szombat
CSERKÉSZ SZÜRET

Októberi programok
1. vasárnap 16:00
MAZSOLA
Bábjáték
Jegyár: 1.200 Ft
3. kedd. 14.00
Lackfi János műsora
A Könyvtári Napok keretében
4. szerda, 14.00
Idősek Világnapja
5. csütörtök 19.00
Dumaszínház
Vihar a biliben
Kovács András Péter önálló
estje
Jegy ár: 2.700 Ft
6. péntek 17.30
Megemlékezés az Aradi vértanúkról
a Fehérvári utcai temetőben, a
hősök sírjánál
17. kedd 9.30–15.00
Véradás
18. szerda, 19.00
Városházi koncertek
a PTE Zenei Intézet brácsa zenekarának koncertje
A belépés díjtalan
23. hétfő 10.00
Városi ünnepség
24. kedd, 13.00–18.00
Véradás
25. szerda, 10.00
KŐLEVES
a Kolompos együttes gyerekműsora
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►

Az egyesület szeptember
második hétvégéjére tervezi a háromnapos pontyfogó versenyét, de
az előre jelzett vízszintemelkedés
miatt későbbi időpontban kerülhet
megrendezésre. Október 7-én pedig az őszi társadalmi munkára,

felújításra, takarításra kerül sor. A
terv a csónaklerakó betonozása.
Az akcióhoz csatlakoznak ez alkalommal az Aztakeservit Értékőr
Egyesület aktivistái is, akik a szemétgyűjtésben és a takarításban
segédkeznének. v

Minden hétvégén hazai bajnoki
focimeccsek

A

2017/18-as bajnoki szezonban a DFC a megyei
harmadosztályba tartalék csapatát is nevezte DFC II néven. A szurkolók nagy örömére így minden
hétvégén lesznek hazai bajnoki
meccsek.
Szabados Sámuel
A tartalék csapatban helyet kapnak fiatal tehetségek, akiknek innen
lehetőségük van a nagy csapatba
való feljutásra, továbbá olyan játékosok, akikre az első csapat már
kevésbé számít, például nem tudnak edzésekre járni, de hobbi szinten szeretnének még játszani.
A tartalék csapat bajnoki rajtja
sajnos nem jól sikerült. Az első fordulóban hazai pályán Decstől kaptak ki 3:2-re, majd a folytatásban
Bogyiszlón szenvedtek 4:1-es vereséget. Megyei első osztályú gárdánk viszont nagyszerűen kezdte a
bajnokságot. A negyedik fordulóig
még veretlen. Az első fordulót a pályafelújítás miatt későbbi időpontra
halasztották. A második fordulóban
Tevelen léptünk pályára és 2:1-es
győzelmet arattunk. Kőkuti révén
már a hatodik percben megszereztük a vezetést. A második félidő 72.
percében Kiss Patrik növelte előnyünket. A házigazdák csak a hos�szabbításban, a 95. percben tudtak
szépíteni. A folytatásban Szedrest
fogadtuk, itt is biztos hazai siker

született. Tóth és Kuti góljaival
2:0-val zártuk az első játékrészt. A
második félidő már több izgalmat
hozott. A vendégek a 48. percben
gólt szereztek. Negyed óra múltán
Fröhlich találatával biztosítottuk
előnyünket. A legtöbb izgalmat a
hosszabbítás hozta. A 92. percben
újabb vendéggól született, melynek
nem sokáig örülhettek, mert egy
perc múlva Markovics gólja beállította a 4:2-es végeredményt. Szeptember első vasárnapján akár a forduló mérkőzésének is nevezhettük
a DFC-Tamási rangadót. Nagyszerű kezdés után 11 perc alatt három
gólt szereztünk Kiss kettő, illetve
Tóth találatával. Ezután a gárda sajnos „leült” A tamásiak két gólt szereztek a félidő végéig. Az 51. perc
ismét vendéggólt hozott, 3:3-nál
mindkét csapat nagyobb lendületre
kapcsolt. Ez nálunk gólt eredményezett Farsang révén. A hosszabbítás perceiben a vendégek mindent
egy lapra téve támadtak, s a 94.
percben egy ártatlanak tűnő fejes
után a kapunkban landolt a labda.
4:4 lett a végeredmény. Biztos győzelmet engedtünk ki a kezünkből
3:0-s vezetésünk után. Ebből nyilván okulni lehet a jövőre vonatkozóan. Csapatunk a negyedik helyen áll hét ponttal. Listavezető a
Tamási 12 ponttal, de mi eggyel
kevesebb mecset játszottunk. v

Szüreti Fesztivál
Dunaföldvár, Városközpont
2017. szeptember 22–23

22. péntek
18.00 Operett és musical gála – Fesztivál sátor
Közreműködik: Mahó Andrea, Vásári Mónika,
Egyházi Géza, Bozsó József valamint zenekar és
tánckar
20.00 The Bits – Beatles emlékzenekar koncertje –
Nagyszínpad
23. szombat
10.00 „Szüret ízei” főzőverseny a Rákóczi utcában
10.30 Pom–Pom együttes koncertje a Nagyszínpadon
13.00 A Szüret Ízei Főzőverseny és a Kertbarát Klub
által szervezett Lekvárverseny eredményhirdetése
14.00 Szüreti Felvonulás a mazsorettekkel, a Levendula Művészeti iskola néptáncosaival és Néptánc
Gála fellépőivel (útvonal: Vak Bottyán tér – Béke
tér – Fehérvári utca – Kinizsi utca – Dankó Pista
utca – Szent Lőrinc utca – Sárga Gödör)
15.00 Dunaújvárosi Fúvószenekar és a Löfan mazsorett csoport műsora a Fesztiválsátorban
17.00 Néptánc gála – Debreceni Népi Együttes és az
Ördögszekér Táncegyesület a Fesztiválsátorban,
kísér: Hírös zenekar
20.00 Rúzsa Magdi koncert a Nagyszínpadon
Kézműves vásár, borutca, vidámpark, Játszóudvar
és a Kertbarát Klub terménykiállítása a volt óvoda
udvarán (Kossuth L. utca)
Kiállítások a Vármúzeumban:
• Sárdy János emlékkiállítás
• Vak Bottyán emlékezete
• 40 éve vár a Vár
a Fafaragó Galériában:
• Somogy megye népművészete
• Mesebeli Afrika
a Rác templomban:
„Aztakeservit” Értékőr Egyesület
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Információ:
Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár
7020 Dunaföldvár, Ilona u. 9.
Tel: 75/541–000 Fax: 75/541–001
E-mail: muvhaz@dunafoldvar.hu
Web: www.foldvarinyar.hu

Prt -ldaa
A másodosztályba jutott fel
kézilabdacsapatunk

A

nemzeti bajnokság másodosztályában kezdi az őszi
szezont városunk férfi kézilabda
csapata. A Tolna megyei bajnokság második helyezettjeként a kézilabda szövetség döntése alapján kapta meg a jogot a csapat a
magasabb osztályba lépésre.
Szabados Sámuel
A Déli csoportba kaptunk besorolást, ahol Fejér és Pest me-

gyei gárdák lesznek az ellenfelek. Ez számunkra kedvező, hiszen viszonylag rövidek az utazási távolságok. Orova Tamás
edző szerint viszont erős a mezőny, hiszen olyan nagy hagyományú egyesületekkel játszunk,
mint a Pénzügyőr, az FTC II., a
Dunaújváros, vagy a MAFC.
Ezen a szinten utánpótlás csapatot is kell indítani. Városunk
mindig is híres volt az utánpótlás

Országos versenyeket nyer
a fiatal motoros

T

óth Zoltán, a Magyar
László Gimnázium 17
éves diákja négy éves korában
kapott egy 65 köbcentis motort
édesapjától. Ez az esemény Zoli
számára nagy fordulópontot jelentett. Szabadideje nagy részét
a motoron töltötte, és közben elhatározta, hogy nem csak hobbi
szinten, hanem versenyszerűen
szeretné ezt a sportot űzni. Erre
nem sokat kellett várni.
Szabados Sámuel
2010-ben a Paksi Motorsport
Egyesület tagja lett, ahol már
korosztályos háziversenyeken
vett részt, szakemberek felkészítésével, irányításával. Rövid kihagyás után 2013-ban
már 85 köbcentis KTM motor-

jával ismét a paksi egyesület
motorosaként rója a kőröket,
keményen edz, úgy érzi, hogy
több van benne, mint amit eddig elért. A szakemberek is a
továbblépést javasolják számára. Ez meg is történik 2015-ben.
2500 köbcentis kategóriában
folytatja a motorozást, és lehetőséget kap a versenyeken való
részvételre akár a felnőttek
közt is. Foktőn, egy regionális
versenyen második helyezést
ért el. Itt csapta meg először a
siker mámorító szele, itt érezte
először a tétre menő versenyek
izgalmas hangulatát. A dobogós
helyezés további önbizalmat
adott a fiatal versenyzőnek.
2016 pedig a hazai motorsport
élvonalába emelte Zolit. A Dél

neveléséről, maga az edző a magyar utánpótlás válogatottban is
szerepelt. Jelenleg azonban gondok vannak a létszámmal. Sok
fiatal abbahagyta középiskolai
tanulmányait, máshol tanul tovább. A létszám bővítése mindenképpen szükséges. A felnőtt
csapat kerete adott, főleg hazai
játékosok alkotják a gerincet, de
néhány rutinos dunaújvárosi igazolással erősíteni kellett. Az
edző szeretné folytatni azt a korábbi hagyományt, hogy a tehetséges fiatalok mielőbb bizonyítási lehetőséget kapjanak a felnőtt
csapatban, ami fejlődésük szem-

pontjából fontos motiváló tényező. Mindezek alapján a szakosztályvezetés reméli, hogy helytáll
a gárda a bajnoki küzdelmek során és sikerül megkapaszkodnia
a 12 csapatos mezőny közepe
tájékán. Méretes csarnok híján
továbbra is Simontornyán játszszák hazai meccseiket a földvári
fiúk. Az új városi sportcsarnok
ügye Orova Tamás szerint, ha
lassan is, de halad előre. Jelen állás szerint a műszaki tervek
többszöri változtatás után elkészültek, a kézilabda szövetség
elé terjesztették. Reménykedni
lehet a pozitív elbírálásban. v

–Kupa nevet viselő versenysorozat győztese lett. Négy futam
összesített eredményei alapján
lett győztes, olyan mezőnyben,
ahol a sportág több ismert versenyzője, sőt külföldiek is rajthoz álltak.
Sikernek könyvelhető el, hogy
ez évben az Országos Bajnokság
harmadosztály MX II kategóriájában nyolcadik lett. A verseny kiváló alkalom volt arra, hogy rutint szerezzen és nőjön ismertsége. 2017-ben klubot váltott. Zombai motorosok színeiben újabb
sikereket arat. A Dél –Kupa két
eddigi két futamában első és második helyet szerzett. Jelenleg is
versenyben van a végső győzelemért vívott küzdelemben. Úgy érzi, hogy ősszel esélye is van erre.
Jól áll a szénája az Országos Bajnokság harmadosztályában is. Tavasszal van már egy futamgyőzelme is. Célja a dobogós helyek
egyikét megszerezni. Erre min-

den esélye megvan az ősz során.
Az ifjú tehetség karrierje eddig
tehát felfelé ível, mint ahogy a
„nagy könyvben”meg van írva.
Sok sikert kívánunk a folytatáshoz. v

Mély fajdalommal búcsúzik
egyik alapító tagjától,

id. Hermanovszky
Ferenctől
a Dunaföldvári
Polgárőrség.
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Téli
színházbérlet
November 9. csütörtök
19.00
Forgách András: LEGYETEK JÓK, HA TUDTOK!
musical
Budaörsi Latinovits Színház
December eleje
Moliére: A KÉPZELT
BETEG
vígjáték
A főszerepben Koltai Róbert
Zenthe Ferenc Színház
Január
Marcel Achard: A BOLOND
LÁNY
Vígjáték 3 felvonásban - 2
részben
Főbb szerepekben Földes Eszter és Csonka András
Budapesti Karinthy Színház
Február
Sam Holcroft: CSALÁDI
JÁTSZMÁK
komédia
Főbb szerepekben: Ötvös
András, Szikszai Rémusz,
Kútvölgyi Erzsébet
Orlai Produkció
A MŰSORVÁLTOZTATÁS
JOGÁT FENNTARTJUK!

Part-Oldalak
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