
Dufölvr XXI. évfolyam 10. szám, 2017. október 195 Ft

Közéleti  lap

Körülmények nincsenek, 
csak az számít, amiben 

Te hiszel – a dunaföldvári Tóth 
István cukrászdájának vendég-
könyvében olvashattuk Koz-
mann György többszörös világ- 
és Európa-bajnok, olimpiai 
bronzérmes magyar kenus be-
jegyzését a sok elismerő sor kö-
zött. Mintha ráérzett volna a 
sportoló, hogy kettőjük hitvallá-
sa egybeesik.

L. Mészáros Irma

Nemrég adtunk hírt arról, hogy 
a Magyar kézművességért díjat 
vette át Budapesten Tóth István 
cukrászmester. Az elismerés an-
nak a családi vállalkozásnak a 
magas színvonalú tevékenységét 
ismerte el, amelyben Tóth Istvá-
non kívül felesége, Mária, két fi-
uk, István és Norbert, valamint 
egyik menyük, Anita is dolgozik. 
A vállalkozás történetéről, a 
szakmáról és elhivatottságról, 
múltról, jelenről és jövőről, a si-
ker titkairól beszélgetünk egy 
esős őszi délelőttön a cukrászda 
egyik csöndes sarkában, ahol a 
süteményes és fagylaltos pult kö-
zötti falon oklevelek, elismerések 
jelzik a kétgenerációs cukrászdi-
nasztia elmúlt évtizedeit.

A jogelőd kis fagyizót, a mini-
presszót a gyermekek születése 
után 1983-ban indította el a fele-
ség, a vendéglátói eladó végzett-
ségű Mária. A Kéri utcai 
házban az egykori fod-
rászüzletből fagyizó 
lett, a hajdani laka-
t o s m ű h e l y b e n 
Tóth István édes-
anyja főzte a 
fagylaltot. Tóth 
István, aki koráb-
ban Dunaújváros-
ban a Kereskedelmi 

és Vendéglátó Szakközépiskolá-
ban a Szakma kiváló tanulója bi-
zonyítvánnyal végzett felszolgá-
lóként, majd felnőttképzésben 
cukrász szakmunkás lett, először 
az Aranycsillagban dolgozott 
1976-ig. Majd a dunaföldvári 
Halászcsárdába került, s miután a 
kétéves üzletvezetői képzést is 
elvégezte, 1985-ig helyettes ve-
zető volt.  Akkor úgy gondolták, 
a feleség szorgalma és elhivatott-
sága által közkedveltté tett kis 
fagyizót érdemes továbbfejlesz-
teni. A kilencvenes évek elején 
nem volt egyszerű az új telek 
megszerzése. Eredetileg a Du-
na-part közelében lévő, egykori 
legendás Stefánia helyén, a régit 
is felelevenítve szerettek volna 
cukrászdát építeni, de engedély 
híján ez csak álom maradt. 
1993-ban végül elkészült a hatos 
út melletti területen a mostani 
cukrászda. Közben Tóth István 
telente öt éven át Soltvadkertre, a 
híres Szent Korona cukrászda 
mesteréhez, Szervánszky László-
hoz járt, hogy alaposabban elsa-
játítsa a cukrászat titkait. Később 
hozzá került tanulónak a kalocsai 
szakmunkásképzőben töltött 
évek során mindkét Tóth fiú is. 
Hogy miért nem maradtak 
az apa mellett? Hiszen 
segítség lett volna 
a 

négy ügyes kéz a vállalkozásban, 
de Tóth István úgy gondolta, az 
apai szív mindig engedékenyebb. 
A reggel hattól este nyolcig tartó 
kemény napok megedzették a fi-
úkat, többet láttak, más technoló-
giát ismertek meg. Mindketten 
kitűnő szakmunkásvizsgát tettek, 
majd 2005-ben a Gerbeaud cuk-
rászati vezetője előtt mestervizs-
gát – sorolja büszkén az édesapa. 
Ahogy szakmai partnerei 
is nemegyszer megfo-
galmazzák, büsz-
ke lehet a csalá-
di összefo-
gásra, arra, 
hogy fiai a 
ki lencve-
nes évek 
v é g é n 
s z í v -
v e l - l é -
l e k k e l 
beálltak 
a munká-
ba.  Ez volt 
a következő 
fontos lépés a 
vá l l a lkozás 
történetében. 
Mert így lesz 
f o l y t a t á s a 

annak, 

amit a szülők évtizedekkel ko-
rábban elkezdtek.  Ez nem egy-
szerűen apai büszkeség – mond-
ja Tóth István. A magyar ven-
déglátás sikere azon fog múlni, 
hogy kialakulnak-e dinasztiák a 
kézműves szakmákban. Ha 
nemcsak a materiális javakat 
örököltetjük tovább, hanem a 

szellemi tudást, a 
mentali-
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tást is.  Ezt tapasztalta meg 
Norbert a franciaországi tanulmá-
nyútján a négygenerációs 
Matyasy cukrászdában. A Tóth 
család felfogása szerint ugyanis a 
világlátás, a folyamatos képzés 
hozzátartozik a fejlődéshez. Bár 
amikor először a fiúk egy-egyhe-
tes tanulmányútra beneveztek, itt-
hon én azt hittem, ez jó buli ne-
kik, aztán rájöttem, kőkemény 
munka – meséli mosolyogva a 
cukrászmester. Először saját fi-
nanszírozásban utaztak, az utóbbi 
években az Erasmus és a Leonar-
do program keretében ismerked-
tek az új technológiákkal, ame-
lyeket a magyar tradíciókhoz kap-
csolva igyekeznek beilleszteni a 
mindennapi munkába.  

Az eredmények nem is marad-
tak el. Hiszen 2009 óta minden 
évben dobogós helyen vagy a 
döntőben vannak a Magyarország 
tortája és az Év fagylaltja ver-
senyben. Az ifjabbik István in-
kább a fagylalttal foglalkozik, 
Norbi a tortákkal, de egyéni dön-
tés, ki mire pályázik. Alig ér vé-

get egy verseny, Norbi már azon 
töri a fejét, mivel induljon legkö-
zelebb – mondja az édesapa. A 
versenyeredmények ismertebbé 
teszik nevüket, vonzzák a vendé-
geket. Megvan a bizalom a tortá-
ik, fagylaltjaik iránt. Most au-
gusztus végén is egyenlő arány-
ban fogyott az Országtorta és 
Norbert Ingyom–bingyom nevű 
döntős tortája – kapjuk a tájékoz-
tatást. Munkájukat 2011-ben a 
„Magyar Köztársaság elnökének 
díszoklevél” éremmel ismerték 
el. Tavaly nívódíjasok lettek. 
Egy–egy nap huszonnyolc féle 
fagylaltot és negyven–ötven féle 
süteményt kínálnak. Népszerűek 
a folyamatosan kapható hungari-
kumok, a Rákóczi túrós, a dobos-
torta, a házi krémes, de a francia 
típusú desszertekkel is elvarázsol-
ják az ide betérőket, sőt a vendég-
könyvi bejegyzések szerint a fi-
nom kávéjukkal is. Hiszen egy 
cukrászdában mindennek és min-
denkinek fontos szerepe van. 
Egész évben tizenkettő, nyaranta 
tizenhat–tizenhét ember dolgozik 

a Tóth cukrászdában. Fontosnak 
tartja a cukrászmester a tanuló-
képzést is, jelenleg hat tanulójuk 
van. A legjobbakat igyekeznek 
megtartani. A szakmai munka el-
ismerése az is, hogy a harminchat 
éves Norbert már évek óta a Tolna 
megyei Mestervizsga Bizottság 
elnöke.   Nem került szóba, hogy 
fiai hosszabb időre kimenjenek 
külföldre.  Úgy véli, tudnak any-
nyit, hogy ott is helytállnának, s 
nem is tiltakozna ellene, hiszen a 
legjobb mesterek hajdan is vilá-
got láttak. De a jó szakemberre 
itthon is nagy szükség van, s a 
megélhetés is biztosított. Isten 
áldja a tisztes ipart! – foglalja ösz-
sze kívánságát. 

A következőkben igyekszik 
egyre nagyobb teret, szabadabb 
kezet adni a gyerekeknek – foly-
tatja már a jövőre térve. A nemrég 
– működésük alatt először – nyert 
pályázat eredményeként újabb 
gépek beszerzésével igyekeznek 
bővíteni a termékpalettát, s kicsit 
a cukrászműhelyt is.  

És hogy lesz-e harmadik gene-
ráció? Bízik benne. Ötödik uno-
kájukat várják. A nagyobbak szá-
mára már természetes, hogy 
meglepetéstortát készítenek: ki-
szúrják a szív alakot, bekenik, 
földíszítik.  Ott sertepertélnek, 
látják, mit csinálnak a szülők. 

Amikor hétvégén, ünnepkor má-
sok pihennek, mi akkor dolgo-
zunk a legtöbbet – teszi hozzá. 
Ez életforma. Ebbe beleszületni 
kell, hogy elviselhető, élhető és 
élvezhető legyen. 

A beszélgetés után Tóth István-
nak sürgősen mennie kellett, ő 
szállítja a süteményeket Paksra. 
Én még lapozgatom a vendég-
könyvet. Külföldi (finn, brazil, 
olasz, angol, amerikai, arab) és 
hazánk távolabbi részeiről érke-
zett vendégek sorai közt ismert 
nevek is sorakoznak. Többek kö-
zött Balzsay Károly ökölvívó, 
Kovács Katalin kajakozó, Kovács 
Antal cselgáncsozó, Markos 
György humorista, Schmidt Pál 
NOB elnök, Tornyi Barnabás lab-
darúgóedző, valamint énekesek – 
a Quimby, a Heaven Street Seven, 
a Kistehén, a Back II Black, az 
Alma együttes zenészei és sokan 
mások jártak itt. S mind dicsérik a 
cukrászda termékeit és a kiszol-
gálást. Mint a mesében.

Próbálom megfejteni a cukrász 
Tóth család üzleti titkát: jó meste-
rek, folyamatos képzés, magas 
színvonalú technikai-technológia 
feltételek, minőségi anyagok, ke-
mény és igényes munka, kreativi-
tás, nyitottság, elhivatottság és 
összefogás. Felsorolni egyszerű. 
De megcsinálni?
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L. Mészáros Irma
Az elmúlt pár hónapban két 

alkalommal is rövid egész-
ségügyi „tanulmányúton” vol-
tam. Mindenki, aki megfordul 
egy rendelőben vagy kórház-
ban, begyűjt valamilyen ta-
pasztalatot. A legtöbbször ne-
gatívat, vagy ez hallatszik a 
leghangosabban. A bajba ke-
rült, a betegséggel küzdő em-
ber a fájdalmon kívül a ki-
szolgáltatottságtól, s az ezzel 
járó megalázottságtól szenved 
legjobban.

A szekszárdi kórház egyna-
pos sebészetén jártam. Szeren-
csére pozitív élménnyel tölte-
keztem. Igaz, hogy altattak, mű-
töttek, de a kiszolgáltatottságot 
nem éreztem, mert az ott dolgo-
zók finom empátiája oldotta a 
szorongást, csökkentette a hely-
zet okozta félelmet. Miként? – 
kérdezhetik. Úgy, hogy apró 
gesztusokkal értésünkre adták, 

hogy mi, betegek is emberek va-
gyunk, s ők azért vannak ott, 
hogy nekünk segítsenek. 

A kórteremből a műtőbe el-
juttató betegszállító férfi a zöld 
lepedőn kívül rám tette a pap-
lant (ami csodák csodájára hi-
bátlanul tiszta és könnyű volt), 
mondván, a műtő előtt bizonyá-
ra várakoznom kell, s ott bizony 
hideg van, meg a bámészkodók-
nak sem kell látniuk semmit.  
Amikor pedig a műtét után ha-
zakészülődtem, jobb kezem 
használhatatlanul felkötve, a nő-
vér segített a felöltözésben, még 
a zoknit és az alsóneműt is fel-
adta. Nem kérésre. Csak úgy. 
Mert tudta, hogy segítenie kell. 

Ilyen apróság elég nekünk. 
Emberként viselkedik egy em-
berrel, aki adott esetben az ő 
szakmai tudására, emberségére 
bízta magát. Jó, ha nem kell 
csalódnunk. Bárcsak mindig 
így lenne. 

Jegyzet 

Apró gesztus és empátia

Négy napot tölt el ha-
zánkban a lengyelor-

szági Wielkopolska Vajdaságból ér-
kezett tizenegy fős delegáció, 
amely a Dél-dunántúli megyékkel 
keresi az együttműködés lehetősé-
gét. A kezdeményezést örömmel 
fogadta Ribányi József, aki a Régiók 
Bizottsága magyar delegációjának 
vezetőjeként került kapcsolatba a 
lengyel régióval. A küldöttség vidé-
ki látogatásának első állomása Tol-
na megye volt szerdán, a következő 
két napban pedig Somoggyal és Ba-
ranya megyével ismerkednek meg.

T�th R�bert

A lengyel-magyar barátság és a 
visegrádi négyek sikerének tükré-

ben is örömteli, hogy területi szin-
ten alakulhat ki partnerség a len-
gyelországi és magyar régió kö-
zött. A program során a vendégek 
megismerhetik a területi önkor-
mányzatok szerepkörét, a megyék 
gazdasági-társadalmi helyzetét és 
a helyi értékeket egyaránt. 

Wielkopolska Regionális Parla-
ment elnökének, Zofia Szal-
czyk-nak a vezetésével érkezett 
meg a delegáció elsőként Duna-
földvárra, ahol a Pannonia Ethan-
ol bioetanol üzemben fogadta 
őket Hódos Ferenc stratégiai 
igazgató és Ribányi József, a Tol-
na Megyei Közgyűlés elnöke. 

Mint ahogy az igazgató pre-
zentációjából kiderült: a 

Lengyel-Magyar barátság a 
megyében is

►
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Pár hónappal ezelőtt majd 
felrobbant a „fészbúk” a 

dunaföldvári lakosok, háztulaj-
donosok posztolásaitól, amiken 
fák lombkoronáinak barbár mó-
don történő gallyazását láthat-
ták sok százezren. Sajnos a meg-
villantott véleménykép csak az 
érem egyik oldala.
Utánajártam egy kicsit és 
megpiszkáltam a témát.

Magyari Ákos

Az e-on tájékoztatása szerint 
2017.06.16–18. között Dunaföld-
vár térségében 18 csoportos sza-
kaszhibájuk volt a légvezetékeket 
akadályozó fák miatt. Ezért a 
gallyazási ütemtervüket átszer-
vezték és magas priorítással Du-
naföldváron kezdték meg a veszé-
lyes fák ágainak ritkítását. A 
munka először a 22 kV-os, majd a 
0,4 kV-os hálózatot érintette. A 
tájékoztatás szerint a levágott 
ágakat az e-on alvállalkozója ku-
pacokba deponálja, amiket a vá-
rosnak kell elszállítania. Itt érde-
mes megjegyezni, hogy volt 
olyan tulajdonos, aki nem posz-
tolt, hanem kérdezett. Eltávolítha-
tom a levágott gallyakat a magam 
javára, udvaromban felvágva? 
Sajnos fotózni könnyebb volt, 
mint cselekedni.

Tény, hogy nem esztétikai vá-
gás történt, hanem kármentés, 
közvetlen baleset és életveszély 

elhárítása, továbbá a zavartalan 
lakossági áramszolgáltatás bizto-
sítása.

A közterületeken lévő fák mind 
az önkormányzat tulajdonát képe-
zik, függetlenül attól, hogy azokat 
ki ültette. Így a telepítést előzete-
sen egy telepítési engedély be-
nyújtásával lehet csak megkezde-
ni. Az engedélyt – ha az légveze-
ték alatt van – az e-on által ki-
adott szabályzat alapján az önkor-
mányzat egyezteti az áramszol-
gáltatóval, akitől közműkezelői 
hozzájárulást kell kérnie, majd 
kiadja vagy megtagadja a telepí-
tési engedélyt. 

Nem engedélyezhető a 4 méter-
nél magasbbra növő fák telepíté-
se. Továbbá az e-on oszlopok is 
megközelíthetőek kell, hogy le-
gyenek karbantartás, javítás mi-
att, ezért ezen műtárgyak mellett 
2 méteren belül semmilyen ter-
mészetes vagy mesterséges ob-
jektum nem lehet.

A légkábel nyomvonalába nem 
megfelelő távolságra telepített, 
vagy az előírtnál magasabbra nö-
vő növényt a szolgáltató eltávolít-
hatja. Az engedély nélkül telepí-
tett és nem megfelelő magasságú 
fák gallyazása pedig életveszé-
lyes lehet a munkát végző számá-
ra.

Az ingatlantulajdonos – legyen 
ez az önkormányzat vagy magán-
személy – fái, növényei által oko-

zott feszültségpanaszok, esetleges 
vezetékszakadás és áramszolgál-
tatás megszakadásáért, a fogyasz-
tói berendezések tönkremenetelé-
ért okozott anyagi károkért fele-
lősségre vonható, az okozott kárt 
köteles megtéríteni.

Mivel a köztéri fák az önkor-
mányzat tulajdonában vannak, 
ezért a szolgáltatótól érkező 
kártérítés díja az önkormányza-
tot terheli, de az engedély nél-
küli telepítés miatt a hivatal el-
marasztalhatja az ingatlantulaj-
donost és behajthatja rajta a rá 
kirótt kártérítés díját. Telekhatá-
ron belüli légvezeték sérülés 
esetén a kártérítést a szolgáltató 
közvetlenül a telektulajdonosra 
háríthatja.

A légvezetékek biztonsági öve-
zetei:

• 0,4 kV-os csupasz vezetéknél 
oldalról és alulról 1,5 méter a 
megengedett minimális távolság a 
légvezeték és a fás szárú növény-
zet között

• 0,4 kV-os szigetelt vezetéknél 
oldalról, alulról és felülről 1 mé-
ter a megengedett minimális tá-
volság a légvezeték és a fás szárú 
növényzet között

• 22 kV-os hálózat biztonsági 
övezete külterületen 5 méter, bel-
területen 2,5 méter.

Az önkormányzat köteles a 
közterületi fákat karbantartani, 
amiben nagy segítségükre lehet-
nek a lakossági jelzések is egy–
egy túlburjánzott vagy veszélye-
sen magasra nőtt fa bejelentésé-
vel.

Tehát el kell fogadni, hogy nem 
telepíthetünk akárhova és akár-
mekkorára növő fát. Sok szem-
pontot kell figyelembe venni, mi-
kor ingatlanunkon vagy akörül 
fásítást tervezünk.

A legjobb az, ha a kert vagy 
előkert tervezésekor kikérjük a 
Polgármesteri Hivatal műszaki 
osztályának véleményét és ha 
kell, megindítható a telepítési en-
gedélyezési eljárás is.

2010-ben alapított üzem má-
ra a kontinens legnagyobb bioe-
tanol gyárává fejlődött. Hazánk, 
s ezen belül is a térség adottságai 
rendkívül kedvezőek a stabil és 
fenntartható működéshez. Ez 
azért is lényeges, mert a gyár 170 
ember számára ad munkát, s köz-
vetve mintegy ezer fő megélhe-
tését segíti. Több száz helyi gaz-
dától vásárolják fel a terményt: a 
kistermelőknek éppúgy lehetősé-
ge van beszállítani a kukoricát, 
akár a nagyobbaknak. A tavalyi 
évben egymillió tonna tengerit 
vásároltak, amelyből 450 millió 
liter etanol, 375 ezer tonna fehér-

je takarmány és 12 ezer tonna 
kukoricaolaj készült. Mivel a ku-
korica helyben kerül feldolgo-
zásra, nem az exportra, hanem a 
hozzáadott értékre kerül a hang-
súly. 

Hódos Ferenc végezetül ki-
emelte: a bioetanol üzem a klíma-
változás ügyéért is sokat tesz, hi-
szen a fosszilis üzemanyagokkal 
szemben jelentős a megtakarítás 
az üvegházhatású gázkibocsátás 
terén. 

A gyárlátogatást követően a 
küldöttség útja a megyeszékhely-
re vezetett. A Vármegyeházán 
Naszvadi Balázs, a Tolna Megyei 

Önkormányzati Hivatal terület- és 
vidékfejlesztési osztályvezetője 
tartott előadást a megyei fejlesz-
tésekről. A vendégek a megyéről 

készült imázsfilmet is megtekin-
tették, hogy a rövid ittlétük elle-
nére még több értéket megismer-
jenek Tolna megyéből. 

A hálózat csapdájában
avagy lombfodrászat e-on módra

►
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Több mint 
húsz éve 

áll fenn partnerség 
a Tolna Megyei Ön-
kormányzat és a 
n é m e t o r s z á g i 
Bautzen járás kö-
zött, amelynek ve-
zetőit csütörtökön 
reggel fogadta hi-
vatalában Fehérvári Tamás, a 
megyei közgyűlés elnöke. A 
küldöttség a nap folyamán 
Ozorára és Tamásiba is elláto-
gatott. 

T�th R�bert

Bautzen járás elnökét, Micha-
el Harigot és kollégáit Ozorán 
már Ribányi József alelnök vár-

ta a Várkastélynál, melynek 
megtekintését követően egy kö-
zös látogatást is tettek a telepü-
lés Polgármesteri Hivatalában. 

Délután Tamásiban folytató-
dott a program, méghozzá a ter-
málfürdő megtekintésével és 
Széles András alpolgármester 
prezentációjával, amelyben a 
város fejlesztéseit vázolta.

Bautzenből mindig örömmel
térnek vissza a megyébe

Szeptember 28-án a kertba-
rát egyesület tagjai és a he-

lyi tanodás diákok együtt tettek 
látogatást Rivnyák Sándor gyü-
mölcsösében, ahol a termés kós-
tolása mellett érdekes szakmai 
előadást is hallhattak az ültet-
vényről és az itt zajló munkákról. 

Szabados Sámuel

Lipták Tamás, a kertbarát egye-
sület elnöke és a tanoda vezetője 
volt az ötlet atyja. Hasznos volt a 
kertbarátoknak, hiszen szakmai 
ismeretekkel gazdagodtak. A ta-
nodások számára pedig pályaori-
entációs programot jelentett a dél-
után. Az ültetvényen a betakarítás 
utolsó napjai zajlottak, de még 
volt bőven termés a fákon. Az íz-
letes alma- és körtefajták igen 
kapósak voltak a vendégek köré-
ben. Rivnyák Viktória növényor-
vos, kertészmérnök tájékoztatójá-
ban elmondta, hogy szülei 
1998-ban alapították a gyümöl-
csöst. Egy hektár almásban há-
rom fajta alma terem, a négyhek-
táros körte ültetvényen két fajta 

körtét termesztenek. Munka van 
bőven a télutótól késő őszig. A 
metszés már február végén elkez-
dődött, s egy jó hónapig tartott. A 
permetezés, a növényvédelem fo-
lyamatos volt. Ez évben szeren-
csére jelentősebb betegségek nem 
bukkantak fel. A levéltetűk szapo-
rodását kellett megakadályozni, 
valamint a tűzelhalás okozott ki-
sebb veszteséget. A tavaszi fa-
gyok ijedtségre adtak okot, de az 
év további részében kedvező volt 
az időjárás. Volt sok napsütés és 
eső is. Természetesen az öntöző-
rendszert a szárazabb hetekben 
működtetni kellett. Mindezek kö-
vetkeztében a termés mennyisége 
nagyon jó lett, de a minőségre 
sem kell panaszkodni. Igen ked-
vezőek az értékesítési feltételek, a 
budapesti piacokon igen keresett 
a gyümölcs, nem győzik szállítani 
az árut a megrendelőknek. A hű-
tőház is megtelt, karácsonyig tud-
nak majd körtét, almát szállítani. 
Viktória szerint a sok munka 
meghozza gyümölcsét, és örömét 
is leli szakmájában, mikor ránéz 

az egészséges terméstől roskado-
zó fákra. Gyermekként szinte be-
lenőtt a szakmába, rendszeresen 
továbbképzi magát, hiszen a mo-
dern technológiák követése szinte 

napi kihívás. Örült a tanodások 
látogatásának is. Lehet, hogy va-
laki közülük kedvet kap a későb-
biekben e szép szakma művelésé-
hez. 

Együtt látogattak gyümölcsöst a 
kertbarátok és a tanodások

Október első napjaiban a 
városi önkormányzat és a 

családsegítő szolgálat évek óta 
ünnepi műsorral, majd azt köve-
tően állófogadással köszönti a 
Művelődési Központban váro-
sunk időskorúit a világnap alkal-
mából. A nagyterem szinte telje-
sen megtelt.

Szabados Sámuel

Jelen voltak az idősotthonok la-
kói. Több nyugdíjast a szervezők 
autókkal szállítottak a rendez-
vényre. Dr. Süveges Árpádné al-
polgármester, majd a Családsegí-
tő és Gyermekvédelmi Szolgálat 
vezetője, Jung Katalin köszöntöt-
te a vendégeket.  Az alpolgármes-
ter asszony beszédében hangsú-
lyozta, hogy napjaink felgyorsult 
világában bizony az időskorúak-

nak gyakran nyugdíjas években is 
aktivizálódniuk kell, például a 
család körül segítséget nyújtva a 
dolgozó szülőknek, vagy akár a 
közéletben, hol tapasztalataikra, 
szakértelmükre van szükség. 
Tisztelet jár mindazoknak, akik e 
területeken életkoruk ellenére 
igyekeznek helytállni. 

Jung Katalin intézményvezető-
ként napi kapcsolatban áll az idő-
sebb korosztállyal. Arról beszélt, 
hogy az idősellátás városunkban 
megfelelően működik, természe-
tesen vannak még foghíjas terüle-
tek. Ezeket pénz és személyi állo-
mány bővítés esetén pótolni lehet. 
Ilyen például a hétvégi, vagy az 
ünnepnapi idősellátás. Vannak, 
akikre két napig ajtót sem nyit 
senki. Idővel remélhetően ez is 
megoldódik.  Példaértékűnek 

Idősek világnapja

►
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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

Gitár-, zeneelmélet-, jazzel-

mélet oktatást vállalok kezdők-

nek. Tel.:30/95–52–703

nevezte viszont a városi szer-
vezetek összefogását e téren. A 
polgárőrség, a vöröskereszt, a 
máltai szolgálat aktivistái valóban 
sok segítséget nyújtanak az idő-
sek ellátásában. 

Ezt követően a földvári isko-
lák műsorát élvezhették a ven-
dégek. Felléptek a zeneiskola 
növendékei, a mazsorett és a 
musical csoport tagjai, zárás-

ként két Soltról érkezett énekes 
a közönség nagy részét dalra fa-
kasztotta. A rendezvény után 
csak lassan ürült ki a Művelődé-
si Központ. Régi ismerősök, 
munkatársak, barátok beszélget-
tek egymással. Voltak, akik egy 
éve nem találkoztak, ritkán 
mozdulnak ki otthonaikból. 
Többek szerint már csak ezért is 
érdemes eljönni.

L. Mészáros Irma
Az idősek világnapján kis ün-

nepséget rendeztek a Napsugár 
Idősek Otthonban. A fenntartó 
önkormányzat nevében Horváth 
Zsolt polgármester köszöntötte a 
lakókat, valamint szép szavakkal 
szólt gondozottjaihoz a Napsugár 
Otthon igazgatója, Jenei Judit is. 
Rövid beszéde után különleges 
hangszer szólalt meg az idős la-
kók kedvére és tiszteletére: verk-
li. Az egyik lakó hozzátartozói, a 
paksi Ring házaspár egyórás ze-
nés-énekes műsort adott, különös 
hangulatot teremtve az otthon 
ebédlőjében. Ezt követően rétes-
sel és almalével vendégelték meg 
az ünnepelteket.

E nap alkalmából a József téri 
Faházas Óvodában hagyományos 
papa-mama napot tartottak. Azon a 
reggelen nagyszülőkkel érkeztek a 
gyermekek mindhárom csoportba. 
Akadtak távol élő nagyszülők, akik 
e program, s természetesen az uno-
kájuk kedvéért jöttek ezen a hét-
köznapon Dunaföldvárra.  A Pillan-
gó csoport már tíz éve tartja a pa-
pa-mama napot, hiszen a hagyo-
mány elindítója Dubiczné Szőke 
Piroska óvónő volt, aki elmondta, a 
nagyszülők minden évben nagyon 
várják ezt az alkalmat. Élmény a 
papával-mamával közös barkácso-
lás az óvodában is. A kézműveske-
dés után verssel, énekkel köszön-
tötték a gyerekek a nagyszüleiket, 

majd a jó hangulatú program végén 
táncra is hívták őket.

Egy jó ötlet, lelkes, gyermek-
szerető pedagógusok, sok előké-
szület – talán ez a receptje a nap-
nak, amelynek eredménye felejt-
hetetlen emlék lesz kicsinek, 
nagynak egyaránt.

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

Az idősek világnapján

LOMTALANÍTÁS
Tisztelt Lakosság!
Dunaföldvár Város
Önkormányzata

A Dunanett Nonprofit Kft. az 
idei évben a háztartásban keletke-
zett lom elszállítását, a korábbi 
megszokott gyakorlattól eltérően 
„házhoz menő formában” kívánja 
bevezetni. 

Minden ingatlantulajdonosnak 
a szolgáltató felé egyedileg kell 
jeleznie lomtalanítási igényét! 

A lomtalanítást (a hulladékszállí-
tási gyűjtési nap figyelembe vételé-
vel) az ügyfélszolgálattal történő 
egyeztetés követően, a megjelölt 
napon végzik el. Kérjük, e napra 
helyezzék ki a lomhulladékot!

Lom elszállítás keretében az 
alábbi hulladékok kerülnek el-
szállításra:

• a feleslegessé vált használati 
tárgyak, eszközök, bútorok el-
szállítása, melyek a közszol-
gáltatás keretében rendszeresí-
tett gyűjtőedény méreteit meg-
haladják

Nem tartoznak a lomtalanítás 
körébe, így nem kerülnek elszál-
lításra:

• gally, salak, trágya, szalma, 
egyéb növényi és állati hulla-
dék, építési, bontási hulladék, 
egyéb mezőgazdasági, ipari 
hulladék;

• elektromos, elektronikai ké-
szülékek, veszélyes hulladé-
kok, gumiabroncs

• heti szemétszállítás körébe 
tartozó háztartási, valamint 
gazdálkodói-vállalkozói 
t evékenységből 
származó hul-
ladék.

Társashá-

zak esetén a közös képviselők ve-
gyék fel a kapcsolatot az ügyfél-
szolgálattal a szolgáltatás igénybe 
vételével kapcsolatban. 

Kérjük, hogy lomtalanítási igé-
nyét a megadott elérhetőségen je-
lezze a szolgáltató felé!

Ügyfélszolgálat elérhetősége: 
telefon: 25/436–535, 25/436–877 

E-mail: dunanett@dunanett.hu
Cím: 2400 Dunaújváros, Budai 

Nagy Antal u. 2.
Kérjük fentiek szíves tudomá-

sul vételét!
elektromos, elektronikai ké-
szülékek, veszélyes hulladé-
kok, gumiabroncs
heti szemétszállítás körébe 
tartozó háztartási, valamint 
gazdálkodói-vállalkozói 
t evékenységből 
származó hul-

►
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A Dunanett Nonprofit Kft. teljes 
szolgáltatási területén bevezetésre 
kerül a házhoz menő szelektív hul-
ladékgyűjtés. A hulladékgazdálko-
dási közszolgáltatás végzésének 
feltételeiről szóló 385/2014.
(XII.31.) Korm. rendelet 4.§ (2) 
alapján a települési papír-, üveg-, 
műanyag, fém- és zöldhulladékot 
a vegyes hulladéktól elkülönítetten 
kell gyűjteni. 

A sárga színű zsákban gyűjtse a 
műanyag és fém csomagolási hul-
ladékot:

• műanyag üdítős, szörpös, ás-
ványvizes palack (PET)

• műanyag flakonok (mosoga-
tó-, mosó-, tisztítószeres, öblí-
tős, tusfürdős, samponos)

• műanyag zsugor- és sima fóli-
ák, bevásárló szatyor

• fém italos (üdítős, sörös) és 
konzerves dobozok

A fenti műanyag és fém hulla-
dékokat kiöblítve, laposra tapos-
va tegyék a gyűjtőzsákba! 

A kék színű zsákban gyűjtse a 
papír hulladékot:

• újságpapír. prospektus, irodai 
papírok, papírzacskó, karton 
doboz

• többrétegű italos karton doboz 
(tejes, gyümölcsleves)

A többrétegű italos kartondo-
bozokat kiöblítve, laposra tapos-
va tegyék a gyűjtőzsákba!

A zsák méretét meghaladó pa-
pírhulladékot kötegelve tegye ki 

(hullámpapír, nagyméretű karton-
dobozok)!

Az üveg hulladék gyűjtése: 
• italos üvegpalack
• befőttes üveg
Az üveg csomagolási hulladékot 

a településen megtalálható üvegy-
gyűjtő edényekbe helyezzék el!

Kérjük, ne helyezzen az üvegy-
gyűjtőbe poharat, tükröt, ablakü-
veget, szemüveget, porcelánt, 
fénycsövet, izzólámpát, hőálló 
üvegtálat, szélvédő üveget!

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

Kérjük, a szelektíven gyűjtött 
hulladékokat a zsákokban a „ház-
hoz menő gyűjtés” napján reggel 
6 óráig az ingatlanuk elé szíves-
kedjenek kihelyezni úgy, hogy az 
a forgalmat ne akadályozza! Kér-

jük azokat a lakosokat, akik ké-
sőn tették ki a zsákokat és nem 
vitte el a gyűjtőjárat, akkor azok 
legyenek szívesek visszavinni sa-
ját ingatlanon belülre! 

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

Ifjúság tér, Hunyadi park és 
Hunyadi tér. 

A többi gyűjtőszigeten csak az 
üveghulladék gyűjtő marad meg! 
Kérjük, hogy ne helyezzenek a tá-
roló mellé szelektív hulladék-
gyűjtő vagy egyéb zsákokat!
Gyűjtési napok a 2017. évben: 

1. KÖR: Dunaföldvár település 
a 6-os számú főút bal oldalán lévő 
része Pécs irányában

2. KÖR: Dunaföldvár település 
a 6-os számú főút jobb oldalán lé-
vő része Pécs irányában.

Kérjük a fentiek szíves tudomá-
sul vételét!
Dunaföldvár Város Önkormányzata

Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December
1.KÖR 23 27 27 24 22 26 24 28 25 24 27 18
2.KÖR 24 28 28 25 23 27 25 29 26 24 28 19

Házhoz menő szelektív 
hulladékgyűjtés
Tisztelt Lakosság! 

A hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény értelmében 
biztosítani kell a zöldhulladék 
gyűjtését. Ennek megfelelően a 
Dunanett Nonprofit Kft. havi 
rendszerességgel a közszolgálta-
tás keretén belül zöldhulladék 
gyűjtő járatokat indít. A hulladék 

gyűjtése a jogszabály alapján ki-
zárólag a Dunanett Nonprofit Kft. 
által biztosított biológiailag le-
bomló zsákokban történhet! A 
zsákba csak és kizárólag zöldhul-
ladék kerülhet, ami olyan növényi 
hulladék, amely kertekből, par-
kokból származik (fanyesedék, 

ág, gally, fű, lomb fűrészpor, fa-
forgács stb.). Az ágak, gallyak 
csak aprítva kerülhetnek a zsák-
ba.  

A zsákok átvételét az alábbi el-
érhetőségen biztosítják: Dunanett 
Nonprofit Kft. 2400 Dunaújvá-
ros, Budai Nagy Antal u. 2.

A zsákok átvételéhez szükséges 
dokumentumok:

• személyazonosító igazolvány
• lakcímkártya
• adókártya
• utolsó közszolgáltatási díj 

befizetését igazoló csekk vagy 
átutalási bizonylat

Gyűjtési napok a 2017. évben: 
1.KÖR: Dunaföldvár település 

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

2.KÖR: Dunaföldvár település 
a 6-os számú főút jobb oldalán lé-
vő része Pécs irányában

Januárban csak fenyőfagyűjtés 
történik!

Kérjük a fentiek szíves tudo-
másul vételét! 
Dunaföldvár Város Önkormányzata

Házhoz menő 
zöldhulladék gyűjtés
Tisztelt Lakosság! 

Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December
1.KÖR 17, 23 nincs nincs 29 27 24 29 26 30 28 25 23
2.KÖR 17, 23 nincs nincs 29 27 24 29 26 30 28 25 23

L. Mészáros Irma
Barbárok – csak ezzel a Móricz 

Zsigmondtól is híressé vált szóval 
lehet minősíteni azokat, akik szep-
tember utolsó napján a Kálvárián 
eltüzelték a padok deszkázatát. 
Négy padból három teljesen el-
tűnt, a negyediken pár léc maradt.  
Letörték és tűzre dobták az akácfa 

ágait, megrongálták a helyszínt, 
leverték a keresztről a mécseseket. 
A Mária-úton zarándoklókat most 
ez az áldatlan állapot fogadja.

A város egyik közösségi oldalá-
ra küldte be egy fiatalember a bi-
zonyítékokat mutató fotókat. A 
hozzászólók fölháborodottan – né-
ha nem a legfinomabb büntetést 

ajánlva – ítélték el a cselekedetet. 
Az is kiderült, hogy áramszünet-

kor, éjjel két óra tájban hallottak 
hangoskodó társaságot levo-

Barbárok jártak a Kálvárián

►
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I. Ajánlatkérő:
Neve: Dunaföldvár Város Ön-
kormányzata
Címe: 7020 Dunaföldvár, Kos-
suth L. u. 2. 
Kapcsolattartó neve: Lajkó An-
dor
Telefon/fax: +36 75 541558
E-mail: muszak@dunafoldvar.
hu 

II. A beszerzés tárgya, meny-
nyisége: 7020 Dunaföldvár 639, 
638 és 516 hrsz-ú árkok kitisztí-

tása, karbantartása. 7020 Duna-
földvár, Előszállási utcától a 6-
os főútig terjedő szakaszon.

III. Az ajánlatok beérkezésé-
nek határideje: 2017. október 
16. (hétfő) 11:00 óra

Az ajánlattételi felhívásról 
bővebb információt a Dunaföld-
vári Polgármesteri Hivatal Vá-
rosfejlesztési és Műszaki Irodán 
kérhető ügyfélfogadási időben.

Dunaföldvár Város
Önkormányzata

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
árok tisztítási munka elvégzésére 

Pályázati
felhívás

Dunaföldvár Város Önkor-
mányzata licitálás útján történő 
megvételre meghirdeti az alábbi 
önkormányzati bérlakást:

7020 Dunaföldvár, Kossuth 
Lajos utca 14. 2/2. szám

(1092/4/A/6 hrsz. + 1092/5 
hrsz. közös tulajdonú 621/725-
öd rész telek) alatti lakás

Kikiáltási ár: 8.300.000 Ft.
Az ingatlanról további infor-

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

Részletes pályázati kiírás 
2017. szeptember 13. és 2017. 
október 13. (12 óráig) között vá-
sárolható meg 11.000 Ft-ért (pá-
lyázat benyújtásától való vissza-
lépés esetén sem visszafizethe-
tő) a Dunaföldvári Polgármeste-
ri Hivatal Pénztárában (Pénztári 
órák: hétfő: 9–12 óráig szerda: 
9–12; 13–1530-ig és péntek: 9–13 
óráig).

Licitálás időpontja: 2017. ok-
tóber 16. (hétfő) 13:30.

Helye: Dunaföldvári Polgár-
mesteri Hivatala Dunaföldvár, 
Kossuth L. u. 2. Városfejlesztési 
és Műszaki Iroda tárgyalóterme.

Dunaföldvár Város Önkor-
mányzata licitálás útján történő 
bérbevételre meghirdeti az aláb-
bi üzlethelyiségeket:
• Dunaföldvár, (autóbusz-pá-

lyaudvar) 4141/1 hrsz. alatti 4 
db üzlethelyiség (I. 71,4m2, II. 
55,8m2, III. 16,53m2, IV. 
82,7m2) licit útján történő 
bérbeadása Az I. sorszámú 
üzlethelyiség – amennyiben 
nincs pályázó az egész helyi-
ségre – megosztva is kibérel-
hető, a szétbontást a pályázati 
idő alatt az önkormányzattal 
egyeztetni szükséges!

• Dunaföldvár, Rákóczi u. 2. 
szám alatti 42 m2 üzlethelyi-
ség licit útján történő bérbe-
adása (volt illatszer bolt)
Kikiáltási ár: 13.220 Ft/m2/év 

+ ÁFA 40/2015.(II.24.) KT ha-
tározat szerinti kedvezmény 
igénybe vehető.

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

Részletes pályázati kiírás 
2017. szeptember 13. és 2017. 
október 13. (12 óráig) között  
vásárolható meg 11.000 Ft-ért 
(pályázat benyújtásától való 
visszalépés esetén sem visz-
szafizethető) a Dunaföldvári 
Polgármesteri Hivatal Pénztá-
rában (Pénztári órák: hétfő: 9–
12 óráig, szerda: 9–12; 13–
15:30-ig és péntek: 9–13 óráig)

Licitálás időpontja: 2017. ok-
tóber 16. (hétfő) 13 óra.

Helye: Dunaföldvári Polgár-
mesteri Hivatala Dunaföldvár, 
Kossuth L. u. 2. Városfejlesz-
tési és Műszaki Iroda tárgyaló-
terme.

Üzlethelyiségek
bérbeadása 
licit útján

nulni a hegyről, sőt mások a 
csöndes Ilona utcában figyeltek fel 
zajos haladásukra. Fölmerültek 
kérdések is: a tűz nem tűnt fel sen-
kinek? A rendőrség, polgárőrség 
járőröz vajon arrafelé? A reagálók 
között volt fiatal és idős, idevalósi 
és elszármazott. Általánosítások is 
elhangzottak: Földvárt ez jellemzi 
– ami szép, azt szét kell „cseszni”. 
S hoztak ellenpéldát is, hogy más 
településeken megmarad az érték, 
nálunk vannak csak vandálok. Az 
általánosítás most is helytelen, de 
az biztos, jó lenne megtalálni őket, 
s helyreállíttatni, vagy kifizettetni 
velük, hogy legközelebb ne támad-
jon kedvük vandálkodni.

Mert azt is tudniuk kell – ahogy 
az egyik hozzászóló írta – a padra 
többször le lehet ülni, de mele-
gedni csak egyszer.

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 közreműkö-

désével, in gye nes nyil ván tar tás sal.

►
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Azt hiszem, hogy a helyi is-
kolák pedagógusai lassan 

elkönyvelhetik magukban, hogy 
az evangélikus gyülekezethez 
tartozó családok iskoláskorú 
gyermekei egyre többen fognak 
hiányozni a tanévnyitóról vagy 
az első tanítási napokról.
Miért is? Hát azért, mert egyre 
többen akarnak majd csatlakoz-
ni a gyülekezet nyárvégi, határon 
túli kirándulásaihoz.
Mindig örömmel indulok ezekre 
az utakra, mert a mai napig pon-
tosan emlékszem a korábbi uta-
zások szép emlékeire. Ugyanak-
kor most volt bennem egy kis 
félsz. Mi van, ha csalódás lesz? 
Lehet-e a korábbiakat még fo-
kozni? 
Augusztus végén Dél-Erdélyben 
kirándultunk és csodaszép he-
lyeken jártunk.

Magyari Ákos

Korán reggel a Templom utca 
kofferkerekek zajától volt han-
gos. A busz az evangélikus temp-
lom előtt parkolt. Mindenki izga-
tottan várta az utazást és foglalta 
el a helyét a buszon. Időben in-
dultunk, megannyi reménnyel és 
még annál is több ásványvízzel.

A halk duruzsolás csak a határ-
átkelőnél váltott kicsit élénkebb 
beszélgetésekbe és megindultak a 
„határátlépős” sztorik. Kivel és 
kinek az ismerősével mik történ-
tek már ilyen alkalmakkor. Sze-
rencsére a mi átlépésünk sztori-
mentes maradt.

Mondhatnám azt is, hogy dra-
maturgiailag mi nem a határátlé-
pésre terveztük a katarzist, hanem 
pár száz méterrel arrébb, Nagyla-
kon. A pénzváltást követően Mol-
nár Iván lelkész édesanyja, Kati 
néni otthonában látta vendégül a 
kirándulás összes résztvevőjét.  
Aki járt már velünk erre, az tudta, 
de aki még nem, az nem is sejtet-
te, hogy mi vár rá. A terülj–terülj 
asztalkám csak egy kenyérmor-
zsás vágódeszka ahhoz képest, 
amivel Kati néni várt minket. Iga-
zi villásreggeli volt.

Lelkészünket majdnem hátra-

hagyva indultunk tovább utunk 
első megállója felé. Aradon csat-
lakozott hozzánk Pócsai Sándor, a 
gyülekezet saját bejáratú idegen-
vezetője. Az aradi vértanúk tiszte-
letére állított szabadság szobrot és 
a Páduai Szent Antal katedrálist 
megtekintve folytattuk utunkat 
Dévára.

Az előző napok híre volt, hogy 
megállt a dévai várnál a felvonó, 
és több utas rekedt a kabinban. 
Hát mit ne mondjak, ez nem fo-
kozta érdeklődésünket a felvonó 
iránt. Gyalogutat nem kerestünk 
– ha találtunk is volna, azon reg-
gelig sem értünk volna fel –, mert 
igen magasan van a vár, így je-
gyet vettünk – leküzdve a nyelvi 
nehézségeket, – és beálltunk a 
felvonóra várakozók sorába. Egy 
heringnek a konzervdobozban na-
gyobb a mozgástere, mint akkor 
nekünk volt. Elindult a lélekvesz-
tő. Akinek székrekedési problé-
mái vannak, annak melegen aján-
lom. Végül egy borzongással le-
tudtam a kabin és a magasság 
okozta félelmemet és a csodálatos 
látvány miatti ámulatomat. Gyö-
nyörű tiszta idő, pazar kilátás a 
környék hegyeire. A várban pedig 
az idegenvezető, Sándor jobbnál 
jobb történeteket mesélt a várról.

Csernakeresztúron töltöttük az 
első éjszakát. Odaértünk, elfog-
laltuk a szobáinkat és gyülekez-
tünk vacsorára. A jó szokás sze-
rint – Isten tartsa meg nekik – 
mindenkit helyi lélekmelengető 
pálinka várt. Szerencsére „refill” 
stampókat kaptunk – mint a KFC-
ben – és bárki annyiszor tölthetett 
újra, ahányszor csak akart. Óh, az 
az erdélyi vendégszeretet… Vic-
ces Mókus vendéglátónk humor-
bonbonjainak záporában elfo-
gyasztott könnyű húslevessel és 
egy levezetőnek szánt töltött ká-
posztával a bendőnkben tértünk 
nyugovóra.

A második napon egy kiadós 
reggeli után rögtön a csúcsra tör-
tünk. A Fogarasi Havasok gerin-
cére kapaszkodtunk fel a történel-
mi transz fogarasi autóúton 2040 
méter magasra. Jeremy Clarkson, 

a Top Gear műsorvezetője szavait 
idézve: „ezen a helyen a világ 
legjobb versenypályáinak leg-
nagyszerűbb kanyarjait kötötték 
tökéletes csokorba az autózás sze-
relmeseinek”. Csodálatos kilátás 
a buszból és még szebb a ge-
rincről. A hegytetőn pedig egy 
tengerszem: a Bilea-tó.

Ez egy körutazás, ezért becé-
loztuk Négyfalut – a következő 
szálláshelyünk városát – és indul-
tunk tovább. Útba ejtettük Kercet 
és a 13. századi kolostort, majd 
Fogarason a református templo-
mot, ahol Árva Bethlen Kata 
nyugszik. A Fogarasi vár megte-
kintését sajnos ki kellett hagy-
nunk, mert szorított minket az 
idő. A terv szerint estére Négyfa-
luba értünk. Erdélyi vendégszere-
tet: pálinka, leves, pálinka, máso-
dik fogás, végül pálinka és me-
hettünk csicsikálni.

Korai kelés, reggeli – erdélyi 
vendégszeretet koszorúban – és 
már indultunk is. Megnéztük a 
négyfalui evangélikus templo-
mot, majd indultunk Sinaia-ra a 
Peles-kastélyba. Gyönyörű tele-
pülés és gyönyörű kastély kicsit 
fura román ajkú, nemi hovatarto-
zását nehezen megállapítható tár-
latvezetőkkel. Szerencsére Sán-
dor fordított nekünk, és a néhol 
haszontalan információk mellé 
történelmi szálakat fűzött.

Az eltévedt báránykákat az esz-
tenába (juhfejő szín) terelve in-
dultunk is tovább. A forgalomtól 
hátráltatva lassan, de közeledtünk 
Törcsvár felé, ahol a Drakula kas-
télyt néztük meg. A vámpírok bú-
csúcsókja után Brassó felé vettük 
az irányt.

A forgalomnak köszönhetően 
csak araszolva jutottunk el 
Brassóba, ahol szinte úgy estünk 
be a Fekete templomba. Bent any-
nyira tilos volt fotózni, hogy a 
bent létünk alatt folyamatosan 
éreztük a teremőrök tekintetét 
magunkon. Ugyanakkor nem is 
kellett, mert Sándor olyan idegen-
vezetést tartott, hogy eszünkbe 
sem jutott fényképezni. Elsétál-
tunk a Cérna utcába, majd a főtér-
re. Sajnálatomra a késő délutáni 
andalgós séta Brassó főterén el-
maradt, helyette egy pár perces 
hűtőmágnes vadászat és fánke-
vés, sörivás lett. Vissza Négyfalu-
ba, vacsi, pihi.

Reggeli után elbúcsúztunk 
szállásadóinktól és Segesvár irá-
nyába fordultunk. Ekkor még 
nem sejtettük, hogy húzós napunk 
lesz. Segesváron tettünk egy sétát 
a történelmi központban, felsétál-
tunk a diáklépcsőn, megsimogat-
tunk Pincikét, megcsodáltuk a 
Hegyi templomot és az alatta lévő 
sírhelyeket. Elfogyasztottunk egy 
tízórait a parkolóban, megetettük 
a macskákat, majd indultunk is 
tovább.

Két óra utazás után Nagysze-
benben megnéztük a 15–16. szá-
zadban épült evangélikus templo-
mot, sétáltunk egyet Szeben főte-
rén. Sándor itt már gyanúsan vi-
selkedett. Olyan rohamléptekkel 
közlekedett, hogy, ha nem figyel-
tünk oda, simán elveszítjük. Hiá-
ba a nagy rohanás elöl, ha a busz 
csak akkor indul, ha ott van az 
utolsó utas is. Nem is próbáltunk 
lépést tartani vele. Majd megvár 
– gondoltuk. Szebenben egy ki-
csit megáztunk, de lelkesedé-

Dél-Erdélyi kirándulás
az Evangélikus gyülekezet szervezésében

►
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sünkből mit sem vesztettünk. 
De hova rohan a Sanyi? Rejtély.

Szálláshelyünk előtti utolsó 
megálló Gyulafehérvár volt. 
Megálltunk a vár bejáratától 

150 méterre. Sándorunk a busz-
ról leugorva kilőtt – mint a vé-
gén kiderült – a rossz irányba. 
Megkerültük az egyébként nem 
kicsi várat, felkapattunk egy 
nem kicsi dombra. Sajnos a ne-
héz nappal a hátunk mögött itt a 
fáradtabbak lemorzsolódtak, 
vagy Sándort elveszítve vissza-
fordultak. Bementünk egy hát-
só bejáraton, majd ugyanennyit 
sétálva visszajutottunk a várfa-
lon belül a főbejárathoz. A gyö-
nyörűen felújított sétányon ke-
rülgetve az esküvői csoportokat 
a főbejárat előtt kicsit keveseb-
ben, de újra együtt voltunk és 
bementünk a vár belső udvará-
ra, ahol pazarul felújított szál-
lodák, terek, árusok és turista 
forgatag várt. 

Fent a téren számomra is meg-
világosodott, hogy mire föl Sán-
dor soványmalac vágtája. Már, 
mikor Gyulafehérvárra értünk el-
ment az a busz, amivel Kolozs-
várra akart menni. Idegessége ha-
zajutásának bizonytalanságából 
adódott. Miután visszamentünk a 
buszhoz, elvittük a pályaudvarra, 
ahol kiderült, hogy van még járat, 
amivel haza tud menni. Elbúcsúz-
tunk és nagy késéssel bár, de sze-
rencsésen megérkeztünk Cserna-
keresztúrra, a szállásunkra. Mint 
akik egy maratoni futóverseny 
végén átszakították a célszalagot, 
huppantunk le a vacsora mellé. 
Este Pistával mi még átbeszéltük 
a Bermuda háromszög titkát, 
majd elcsendesedve álomba szen-
derültünk.

Másnap közkívánatra reggel az 
első látogatókként bejártuk Vaj-
dahunyad várát, majd kezdetét 
vette egy esős, hosszú, árokba pi-
silős út hazafelé. Nagylakon Iván 
lelkész anyukája ismét vendégül 
látott minket. A határon egy kicsit 
várakoznunk kellett, de kora esté-
re így is hazaértünk.

Az utazás minden percét imád-
tam! Nagyon sok szépet láttunk, 
jókat ettünk, kényelmes volt a 
szállásunk. Klassz volt a csapat és 
a hangulat. Sok célállomás felke-
rült a bakancslistámra is.

Nagyon köszönöm Forsterné 
Mártinak a munkáját, amivel 
ilyen szépen összerakta és leszer-
vezte az utazást! Igen Márti, lehe-
tett fokozni!

Már húsz éve vesz 
részt Sziegl Erika a 

szüreti főzőverseny szervező 
munkájában. Örömmel újságol-
ta, hogy idén is szép számmal je-
lentkeztek csapatok, s nem csak 
Dunaföldvárról. Külön öröm, 
hogy a résztvevők igen komo-
lyan veszik a versenyt, s a díja-
zottak rangnak, presztízsnek te-
kintik sikereiket. 

Szabados Sámuel

A szervezők arra kérték a 13 
csapatot, hogy lehetőleg a szüret-
re jellemző ételekkel, ízvilággal 
vonuljanak fel.  A kérés teljesült, 
a szüreti pörköltek különböző for-
mái, változatai kerültek terítékre, 
sőt ételkülönlegességek is készül-
tek. Ilyen volt például a Pilisvö-
rösvári Nyugdíjas Klub Felvidéki 
pecsenyéje, melynek érdekessé-
ge, hogy nem volt benne paprika, 
és így is ízletes volt, bizonyítva, 
hogy a középkorban paprika nél-
kül is készültek ínyenc ételek. A 
zsűri második helyezéssel jutal-
mazta a felvidéki ételt.  A zsűri 
elnöke, Dr. Wartig László a kez-
detek óta résztvevője a bíráló bi-
zottságnak, hol tagként, hol el-
nökként. Idén társai voltak Ba-

racskai János, a Baracsi Halász-
csárda tulajdonosa, valamint Dá-
vid István, az Aranyfácán étterem 
vezetője. Az értékelési szempon-
tok alapja az ízhatás, az alapanya-
gok, fűszerek, köretek harmóniája 
volt.  

Az idei verseny első helyezett-
je Görög István birkapörköltje 
lett. István rendszeres résztvevő-
je a versenynek. Többször nyert 
második, harmadik helyezést, s 
most nagyon örült a régóta várt 
sikernek. Már tavaly eldöntötte, 
hogy idén birkapörkölttel nevez. 
Tudta, hogy nehéz lesz jól elké-
szíteni, mert kényes étel. A siker 
titkát a faggyú helyes kezelésé-
ben jelölte meg, hiszen ez hatá-
rozza meg alapvetően az étel 
ízét. Idén bizonyítani is akart, 
megdöntve azt az állítást, hogy 
földváron nem készül igazán jó 
birkapörkölt. 

A Máltai Szeretetszolgálat csa-
pata által készített pörkölt a Tour-
inform Iroda által felajánlott kü-
löndíjat nyerte. Idén először adták 
át a Dr. Wartig László ötlete által 
alapított Jumó vándorserleget, 
Ráthgéber László emlékének 
ajánlva, aki haláláig rendszeres 
tagja volt a szüreti főzőversenyek 

zsűrijének, de minősített a kör-
nyékbeli településeken és rangos 
hazai versenyeken is. Az alapítók 
szerint a különleges ételeket jutal-
mazzák ezzel. Első alkalommal a 
Bölcskéről érkezett Kölesdi Gá-
bor vehette át a díjat. Burgundi 
birkaragut készített zöldséggel, 
répával, vörösborral ízesítve. Gá-
bor nem ismeretlen a helybéliek 

előtt, hiszen csapatával három-
szor nyert már szüreti főzőver-
senyt földváron. 

Idén a kertbarátok kezdemé-
nyezése alapján először rendezték 
meg a „Szüret édes ízei”címmel a 
lekvárfőző versenyt. Helybéliek 
jelentkezhettek a legkülönfélébb 
főztjükkel. Mennyiségben és vá-
lasztékban sem volt hiány, 78 
mintát értékeltek. Volt köztük 
szőlőből, zöld paradicsomból, 
sárgadinnyéből készült lekvár is. 
A Dr. Süveges Árpádné alpolgár-
mester asszony vezette zsűrinek 
nehéz dolga akadt a kiváló ízek 
közt válogatva. Végül győztesnek 
hirdettetett ki Jakab Mártonné 
sárgadinnye készítménye. Jutal-
ma a Vár étterem által felajánlott 
kétszemélyes vacsora lett. A kö-
zönségdíjat Tóth Györgyné Kuti 
Mariska otelló szőlőből készült 
lekvárja kapta. 

Ételkülönlegesség nyerte az idén 
alapított Jumó vándorserleget 

Kölesdi Gábor

►
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Üléstermi 
tudósítások

Dunaföldvár város képvise-
lő-testülete szeptember 

26-án tartotta soros ülését, 
melynek napirendjén 27 nyilvá-
nos ülésen tárgyalandó téma 
szerepelt.

Baksay Erika

Az első napirendben a képvi-
selők tájékoztatót hallgattak meg 
a dunaföldvári Camping fogadó-
épületének bővítési lehetőségei-
ről és a Rákóczi utca 8. szám alat-
ti ingatlan „Könyvek Házává” 
történő átalakításáról. A felújítási 
és bővítési tervet egy Leader pá-
lyázaton fogják benyújtani.

A második napirendben önkor-
mányzati rendeletek módosítása 
következett, munkakörök átszer-
vezése miatti létszámkeret módo-
sításával, amely Dunaföldvár Vá-
ros Önkormányzatát, a Dunaföld-
vár Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat és Alapszolgáltatási 

Központját, és a Dunaföldvári 
Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és 
Konyha engedélyezett létszámke-
reteit érintette.

Ezután a testület a Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat és Alap-
szolgáltatási Központ szakmai 
programját módosította, majd  a 
„Gyermekeink Jövőéjért Közala-
pítvány” alapító okiratának 1. 
számú módosítása és az egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat 
elfogadása következett.

Ezután a képviselők a Duna-
földvári Eszterlánc Óvoda, 
Bölcsőde és Konyha hasznosítá-
sával kapcsolatos kérdést tárgyal-
ták, majd véleményezték a Duna-
földvári-Bölcskei Általános Isko-
la, Alapfokú Művészeti Iskola és 
Gimnázium felvételi körzethatá-
rait, illetve a Fehérvári utcán 2 db 
ún. „fekvőrendőr” létesítéséről 
döntöttek.

Döntés született az „Árubeszer-
zés a „Bölcsőde fejlesztés Duna-
földváron” című TOP projekt 
megvalósítása során játszóudvar 
kialakításához” című ajánlattételi 

eljárásban a beérkezett ajánlatok-
ról, illetve közbeszerzési eljárás 
megindításáról a „Dunaföldvár 
Város Önkormányzat Iskola és 
Óvoda épületeinek fejlesztése” 
című TOP pályázat  projekt kere-
tében. 

A testület elfogadta a Mező-
földvíz Kft. által előkészített 
2018–2032. évi GFT felújítási és 
pótlási tervet, illetve a 2018–
2032. évi GFT beruházási tervet. 
A testület 460.000 Ft támogatást 
nyújtott a Dunaföldvári Reformá-
tus Egyházközösség részére nyí-
lászáró cseréjére. 

A képviselők úgy döntöttek, 
hogy ajánlattételi felhívást írnak 
ki Dunaföldvár Város Önkor-
mányzata tulajdonában lévő ját-
szótéri eszközök karbantartására 
és felülvizsgálatára, majd támo-
gatták a 2018. évi Bursa Hungari-
ca Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszerhez történő 
csatlakozást, és az önkormányzat 
által nyújtott támogatás összegét 
1.000.000 Ft összegben állapítot-
ták meg. Javaslatot fogadtak el a 

2017. évi képviselői tiszteletdíjak 
civil szervezetek számára történő 
felajánlásáról, majd pályázatot ír-
tak ki a közköltségen történő te-
metések végzésére.

A testület ezután haszonbérlet-
be adási ügyről, illetve közterüle-
ten fák, bokrok irtásáról döntött, 
döntött a Dunaföldvár, Fehérvári 
utca betonburkolatos szakaszának 
felújításáról, majd elutasította a 
Tavasz utcai lakók kérelmét for-
galom-korlátozás ügyében.

Ezután lakossági kérelmeket 
bíráltak el, illetve döntöttek a Fel-
ső-Bölcskei utca járda-felújításá-
ról, majd engedélyezték a Vár ét-
terem fűtéskorszerűsítését a bér-
leti díj bevétel terhére. 

A napirendek végén a képvi-
selők eltekintettek a Part–Oldalak 
Kulturális Egylet részére megál-
lapított 1.000.000 Ft visszatérí-
tendő támogatás visszafizetési 
kötelezettségétől, illetve 50.000 
Ft-tal támogatták az Országos 
Mentőszolgálat Alapítvány mun-
káját korszerű mentéstechnikai 
eszközök vásárlása érdekében.

A Tolna Megye Közbizton-
ságáért kitüntetést ve-

hette át Tolnán a Dunaföldvári 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület. El-
nökükkel, Csányi Imrével televí-
ziónk beszélgetett.

Baksay Erika

– Tolna megyében minden év-
ben megkapja valaki ezt az elis-
merést. Idén mi kaptuk, és bár 
nem tudom, pontosan milyen kö-
vetelményeknek kell megfelelnie 
annak a szervezetnek, aki elnyeri, 
azért sejtem. Tény, hogy a csapa-
tunk (amelynek őse 140 éve ala-
kult) 2014 óta önálló beavatkozó-
ként menti az életet, javakat tűze-
seteknél, baleseteknél, természeti 
katasztrófák, károk elhárításánál. 

A csapat 42 fős létszámot, 15–
16 fő állandóan mozgósítható ön-
kéntest jelent tűzoltás vagy mű-
szaki mentés esetén. Nagy örö-
münkre szolgál, hogy technikai 
felszereltségünk megfelelő, em-

beri erőforrásban sem 
szenvedünk hiányt, sőt, 
a csoport létszáma egy-
re nő és fiatalodik. To-
borzásra nincs szükség, 
a fiatalok legtöbbször 
baráti alapon keresnek 
meg minket, megnézik, 
mit csinálunk, aztán 
maradnak. 

A legtöbb munkánk 
nem is annyira a tűze-
setekből származik, 
mert szerencsére ez 
azért nem gyakori Du-
naföldváron. Termé-
szetesen műszaki mentésre is 
szükség van időnként, ha autó-
baleset vagy hasonló történik. 
Mégis, a legtöbb munkát az 
utóbbi időkben megszaporodó 
szélsőséges természeti jelensé-
gek adják, így például a gyakori 
viharok, szélviharok, nagy eső-
zések, amelyek nyomán kidőlt 
fákat, falakat, háztetőket kell 

kármentesíteni, csapadékvizet 
kell kiszivattyúzni. 

Jelenleg arra kell figyelnie a 
lakosságnak, hogy tűzgyújtási ti-
lalom van, vagyis tilos tüzet 
gyújtani, gallyat, kerti hulladé-
kot, vagy bármit égetni. Ameny-
nyiben a tilalmat feloldják (és 
erről a médiából lehet értesülni), 
akkor is korlátozza a tűzgyújtást 

a vonatkozó törvény. Hétfőtől 
szombatig, 9–15 óráig lehet csak 
tüzet gyújtani magánterületen, a 
tűzgyújtás szabályainak szigorú 
betartásával. Az sem mindegy, 
mit égetünk el: csak kerti aljnö-
vényzetet, nyesedéket, ágakat, 
gallyakat égethetünk el. Egyéb 
hulladék elégetését a hatóság szi-
gorúan bünteti.

Elismerést kaptak az 
önkéntes tűzoltók
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Csizmadiáné Mihálovics 
Magdolna, a Szekszárdi 

SZC. Magyar László Szakképző Is-
kolája igazgatója idén ősszel 
nyugdíjba vonul, 40 évnyi peda-
gógusi munka után. Munkájáról, 
terveiről a városi televízióban 
beszélt.

Baksay Erika

Milyen a nyugdíjas élet?
Azt még nem tudom, mert 

még a felmentési időmet töltöm, 
ténylegesen december 1-jén le-
szek nyugdíjas. A kollégáimnak 
szükségük van a segítségemre, 
tehát bejárok, folyamatosan, rá-
adásul a gimnázium igazgatónő-
je is megkeresett, mert szükség 
van fizika-informatika szakos 
tanárra. Úgy néz ki, heti 8 órá-
ban tanítani fogok a gimnázium-
ban. 

Milyen különbséget lát a régi 
meg a mostani tanítás, pedagó-
gia, gyerek között?

Annak idején egy poroszos 
szemléletben tanítottunk, ez volt 
akkor a társadalmi elvárás. Má-

sok voltak a körülmények, mások 
az értékek. Ma ezzel a szemlélet-
tel már nem lehet célt érni. Szem-
léletet, módszert kell váltani, így 
például fel kell venni a versenyt 
az információs technológia fejlő-
désével. Erre nehezen tudtam rá-
venni az idősebb kollégákat, de 
muszáj volt. Az volna a jó, ha egy 
lépéssel a gyerekeink előtt jár-
nánk. 

Nagy probléma, hogy a gye-
rekek gyakran semmit nem sze-

retnének. Régebben gyakori 
volt, hogy a szülő arról panasz-
kodik, a gyereke otthon nem 
tanul, viszont szívesen dolgo-
zik, traktorra pattan, szorgal-
masan végzi a mezőgazdasági 
munkákat. Ilyenkor azt mond-
tam, hogy ez nem baj, a gyerek 
értékes felnőtt lehet. Ma vi-
szont igen gyakori, hogy sem 
tanulni, sem dolgozni nem akar 
a gyerek, és nem érdekli, mi 
fog történni vele.

A 90-es években 3-as, 4-es ta-
nulók jelentkeztek a szakképzés-
be, ma jórészt a leggyengébben. 
Márpedig mi – és a kormányzat is 
– azt szeretnénk, ha becsülete len-
ne a jó szakmának, ha jobb képes-
ségű gyerekek jelentkeznének, 
akik jobb szakemberek lesznek, 
és itt is maradnak. Sokféle diplo-
ma van, amivel egyáltalán nem 
könnyű állást találni, pláne jó ál-
lást. Ehhez képest egy jó szalma 
komoly perspektívát nyújt, erre 
szeretnénk ráébreszteni a fiatalsá-
got. 

Végül ne a szakmáról beszél-
jünk… mit fogsz kezdeni a sok 
szabadidővel?

Nem félek attól, hogy unatkoz-
ni fogok. Sok időt eltöltöttem az 

iskolában, kicsit talán el is hanya-
goltam a családot. Na, ezt most 
bepótolom, család, unokák, egy 
kis utazgatás, kirándulás, olvasás. 
Ilyesmiket tervezek.

Tisztújítást tartott a Fi-
desz dunaföldvári cso-

portja, melynek eredményekép-
pen Cziger János István lett a he-
lyi csoport elnöke. A vezetőség 
tagjai Mohai Gyuláné, Szabó Pé-
ter, Hallai Róbert és Tóth Balázs 
lettek. Megválasztásáról és ter-
veiről az új elnök beszélt a városi 
televízióban.

Baksay Erika

Hogy került annak idején a Fi-
deszbe?

Felmerült, hogy édesapám 
nyomdokain magam is foglalkoz-
zak a helyi politikával. Annak ide-
jén, az önkormányzati választások 
előtt megkeresett a Fidesz, hogy 
induljak a színeiben. Örömmel 
mondtam igent, és a pártba is be-

léptem. Azóta dolgozom, mint kép-
viselő, most pedig többen megke-
restek azzal, hogy a tisztújításkor 
induljak a helyi vezetői posztért. 

Tény, hogy érzékeltem a helyi 
Fidesz megosztottságát. Jákli Mi-

hálynak nem sikerült ezt megszűn-
tetnie, sokan nem fogadták el az ő 
személyét, és a tisztújításon ko-
moly kritikákat kapott. Annyira, 
hogy vissza is lépett, lényegében 
magam maradtam, így választottak 
meg döntő többségben. Én pedig 
ragaszkodtam a négy alelnökhöz, 
akikkel együtt szeretnék dolgozni. 

Mik a tervei? Milyen változá-
sokat érzékelhetünk majd?

Nyilván először is a megosz-
tottság megszüntetése. Egység-
be kell terelni a tagságot, és 
úgy érzem, változtatni a szem-
léleten. Márpedig az én elvem 
az, hogy ne valakik vagy vala-
mi ellen dolgozzunk, hanem 
valamiért, Dunaföldvárért. Sze-
retném, ha a földváriak érzékel-
nék, hogy mi jó ügyek mellé 
állunk, hasznosak vagyunk, te-
szünk értük. Azért szavazzanak 
ránk, mert méltóak vagyunk rá. 
Szerintem ez a szemlélet a pár-
tot is segíti.

Mennyire erős a Fidesz Duna-
földváron?

Ez nem egyértelmű. Papíron 40 
körül van a tagságunk, de aktívan 
csak huszonvalahány ember vesz 
részt a párt életében. Egyébként 
nem hiszem, hogy egy ekkora te-
lepülésen ennél több párttag kell, 
hogy legyen, a lényeg az, hogy az 
a tagság, ami van, az aktív legyen.

Mindezek után lehetségesnek 
tartja, hogy indul a következő 
önkormányzati választáson pol-
gármesternek?

Erről még igen korai beszélni. 
Semmilyen fórumon nem hang-
zott még el ezzel kapcsolatban 
konkrétum.

És mi lesz az első lépés?
Először készítünk egy 

SZMSZ-t, amiben lefektetjük, 
hogy kinek mi a feladata. A kö-
vetkező lépés a tagság stabilabbá 
tétele. Szeretném, ha fiatalodna a 
párt, és meg is vannak a terveim, 
hogyan.

Cziger János István lett a Fidesz 
helyi vezetője

Cziger János

Nyugdíjba vonult a szakiskola 
igazgatója

Csizmadiáné Mihálovics Magdolna
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Schell József festőművész 
1900-ban született közép-

birtokosi bárói családban. Föld-
jeik alapján a család Tolna me-
gyéhez kötődött, de ez a kapcso-
lat a tájegységhez érzelmi vonzó-
dást is jelentett. Schell József ké-
peiből október negyedikén nyílt 
kiállítás a városi könyvtárban. 

Szabados Sámuel

A képanyag egy megyei akció 
során került városunkban, mely-
nek célja, hogy a megye jelentő-
sebb alkotóinak munkássága mi-
nél több tolnai településen ismert-
té váljon. A tárlatot a művész fia, 
s egyben a hagyaték gondnoka, 
Schell József nyitotta meg. Be-
szédében kiemelte, hogy édesapja 
gyerekkorától vonzódott a termé-
szethez, és tehetsége alapján már 
ifjú kora óta sokat rajzolt, témái 
közt kiemelt szerepet játszott a 
táj, az erdők, mezők, állatok. Fel-
nőtt korától már vadászként is jár-
ta a családi birtokot, s az azt öve-
ző természetes tájat, így a két 
szenvedély személyiségében 
egyesült és az önmegvalósítást je-
lentette számára. Festményei az 
élő természetábrázolás remekmű-
veivé váltak. A széltől hajladozó 
nádszálak, hulló falevelek, szár-
nyaló madarak, ugráló őzek a 
mozgó, eleven tájat varázsolták a 

vászonra. A mozgalmasság jel-
lemzi alkotásait, s ugyanakkor a 
természet nyújtotta kiegyensúlyo-
zottságot, nyugalmat sugallják.  A 
képeken jelen vannak olyan állat-, 
madárfajok, melyek ma már a ki-
halás szélén állnak, s napijaink-
ban nagyritkán láthatók. A képek 
kuriózuma és értéke, hogy nagy 
részük a hetven, nyolcvan évvel 
ezelőtti természeti és agrártájat 
ábrázolják. A környezeti harmó-
niát nem törik meg autópályák 
sávjai, villanyvezetékek, gazdasá-
gi épületek, kombájnokkal leara-
tott gabonatáblák. A művelt terü-
letek megjelenítése során is az 
évszázaddal ezelőtti táj hangulata 
tükröződik vissza. 

A művész pályafutását az 1945 
utáni politikai rendszer meg-

Lackfi János író, költő, mű-
fordító tartott rendhagyó 

irodalom órát a földvári diákoknak 
október negyedikén a Művelődési 
Központban. Előadása utáni inter-
júnkban arról beszélt, hogy mindig 
nagy élmény számára fiatalokkal 
találkozni, és versekről, irodalom-
ról beszélgetni velük. 

Szabados Sámuel  

Ők is igénylik a szép szavakat és 
a gondolatokat, de napjainkban 
elég nehéz ezekkel közel kerülni 
hozzájuk, alkalmat teremteni az 
ilyen jellegű találkozásoknak. Ne-
héz, de nem lehetetlen dolog meg-
szólítani a fiatalokat egy szép vers-
sel, vagy novellával. Amennyiben 
ez sikerül, utána megnyílnak, és 
befogadó, hálás közönségként vi-
selkednek. Fontos a saját nyelveze-
tükön szólni hozzájuk, ezt köny-
nyebben megértik, bizalmasabbá 
válnak. 

Előadásában is elhangzottak 
klasszikus vers átiratok, például 
az Anyám tyúkja átirataként az 
Apám kakasa modern nyelvezet-
tel, sok humorral fűszerezve, és 
nagy tapssal jutalmazva. Az iro-
dalom magából a napi életből in-
dul ki, a legegyszerűbb emberi 
történeteket is le lehet írni olyan 
hangulatkeltő szavakkal, nyelvi 
fordulatokkal, melyek élményt 

nyújtanak, és  pár percre egy kü-
lön világba varázsolják a hallga-
tót, kizökkentve őt a köznapi egy-
hangúságból. Mindenki vágyik 
valamilyen formában az ilyen él-
ményekre. Az irodalom, az olva-
sás ezt nyújtja, csak alkalmat kell 
keríteni rá. A fiatal korosztály 
egyben alkotó is. 

Napjainkban is sok ifjú próbálja 
kifejezni életérzéseit, az őt körül-
vevő világról alkotott véleményét 
másokkal megosztani, több, keve-
sebb sikerrel. Lackfi János is tart a 
fővárosban egy kreatív írói kurzust 
tizenéveseknek. A kb. harmincfős 
csoportban van néhány kimondot-
tan tehetséges gyerek is. Verset, 
novellát, regényt írni szinte lehe-
tetlen megtanítani azokat, akikben 
nincs késztetés, fogékonyság a 
szavak, szójátékok iránt, nincs 
bennük képzelő erő, s nem tudják 
kifejezni magukat. Akikben e ké-
pességek jelen vannak, azok a te-
hetségek, őket viszont lehet 
csiszolni, hogy kibontakozzanak. 

Lackfi János nem csak írással 
foglalkozik. Korábban sokat fotó-
zott, ma már idő hiányában rit-
kábban. Művészi alkotásait több 
kiállításon is bemutatták. Arra 
volt kíváncsi, hogy a néma képek-
kel kifejezhetők – e azok az érzel-
mek, hangulatok, melyek írásai-
ban a szavakkal. Szerinte igen.

A háziorvosok 
péntek délutáni 
12 órától 17 óráig 
történő rendelési 
ideje
2017.10.13. Dr. Móricz Zoltán
2017.10.20. Dr. Hallai Róbert
2017.10.27. Dr. Englert Roland
2017.10.03. Dr. Palkó Ágnes
2017.10.10. Dr. Móricz Zoltán

Nyáron Pécsett ren-
dezték meg a Dél- 

Dunántúli Regionális Musical 
Énekverseny, ahol a Zsigec musi-
cal csoport négy leány énekese 
arany minősítést kapott. 

Szabados Sámuel

Teleki Károly, a csoport szak-
mai vezetője reménykedett a si-
kerben, de ehhez alaposan fel kel-
lett készíteni a fiatalokat. A nyár 
egy része kemény gyakorlással 
telt.  A versenyen csak könnyűze-

nével, és musical dalokkal lehe-
tett nevezni. A Hair és a Mozart 
betétdalaival léptek a szakmai 
zsűri elé, melyben főleg a pécsi 
zenei szakiskola tanárai foglaltak 
helyet.  

Az itt elért sikerek alapján jött 
augusztusban a meghívás egy Sió-
fokon rendezett nemzetközi ének-
versenyre. A rendezvényen száz-
húsz versenyző lépett fel, mint 
utólag kiderült, többségük zeneis-
kolai tanulmányokkal a háta mö-
gött. Nemzetközi zsűri értékelte a 

teljesítményeket, köztük olasz, 
szlovén, francia szakemberekkel. 
A földvári lányok itt is remekül 
helyt álltak. Klementisz Kitti har-
madik helyezést ért el, Horváth 
Klaudia pedig a zsűri különdíját 
nyerte el. Mindkettőjüknek ez volt 
az első komolyabb fellépése. A 
nagy létszámú közönség, és a mi-
nősítés ténye nyomasztóan hatott 
rájuk. Kitti elmondása szerint a 
színpadra lépve pillanatok alatt le-
küzdötte lámpalázát és csak az 
éneklésre koncentrált. A nagy 
tapsból ítélve érezte, hogy jó telje-
sítményt nyújtott.  Klaudia koráb-
ban népdalokat énekelt, majd 
nemrég csatlakozott a Zsigec cso-
porthoz. A fellépés előtt sokat gya-

koroltak. A különdíj meglepetés-
ként érte. Nem számított ekkora 
sikerre. Teleki Károly fontosnak 
tartja ezeket a fellépéseket, hiszen 
idegen közegben, nagy közönség 
előtt kell teljesíteni erős mezőny-
ben.  Rutint, tapasztalatokat lehet 
szerezni.  Az elért sikerek pedig 
önbizalom növelőek. A 12 éve mű-
ködő csoport történetének vannak 
már jeles alakjai, akik pályafutásu-
kat Dunaföldváron kezdték, és te-
hetségük által tovább tudtak lépni. 
Bankó Bence például már évek óta 
fővárosi Új Színház tagja, Hacks-
tol Sára nemrég fejezte be a színi 
tanodát, Teleki Dorottya pedig 
külföldi színpadokon lép fel rend-
szeresen.

Arany minősítéssel díjazták a 
Zsigec musical csoport tagjait

A fiatalok igénylik a szép szavakat 
és gondolatokat

Táj és a természet a 
vadász szemével

►
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…melynek értékelését szokás 
szerint Pataki Dezső, a rendez-
vényt szervező Művelődési Köz-
pont igazgatója végezte el. 

Baksay Erika

Mindig az időjárás az első, ami 
meghatározza, mekkora lesz a 
szüreti napok sikere… vagyis lá-
togatottsága. Rezgett a léc most 
is, olykor azt hittük, eddig tar-
tott, aztán valahogy mégis min-
dig úgy alakult, hogy végül sem-
milyen program nem maradt el, 

és összességében a szokásos 
mennyiségű ember látogatta a 
rendezvényeket. Rúzsa Magdi 
koncertjét pedig esőben állva is 
megnézték az emberek, és jól is 
tették, mert igazán professzioná-
lis, magas színvonalú zenei él-
mény volt.

Idén egy nappal rövidebb lett a 
rendezvény…

Igen, annyiból gazdálkodhat-
tunk, hogy másfél napra futotta. 
Sokat gondolkoztunk azon, vajon 
elég lesz-e ennyi. És igen, talán 
egy erős fél nap még vasárnap ke-
rekebbé tenné a fesztivált, de 
most ennyi fért bele. A helyszín 
jó, a két sátor közti terület pont 
elég a vásárnak, a főzőverseny 
helyszíne pedig pont annyira kü-
lönül el, hogy azért mégis egység-
ben maradjon a többi helyszínnel. 
Ami mindig zavaró kicsit, az a 
vidámparkosok hangereje, amit 
időnként le kellett húzatni. 

Kellemes színfolt volt az Aztake-
servit csoport kissé intellektuáli-
sabb, művészi színfoltja, egyre 
jobban kirajzolódik az arculatuk, 
és helyet nyertek maguknak a vá-
ros kulturális életében. Ők ezt a 
hangulatot hozták, a péntek este 
nótái egy másfajtát, Rúzsa Magdi 
talán egy szélesebb közönségréte-
get érintett meg. Kissé eklektikus 
választék ez, népzenével, népha-
gyománnyal, gyerekműsorral, a 
szüret ízeivel és a vadonatúj, de 
reméljük hagyománnyá váló lek-
várversennyel, de talán pont ez a 
szüreti napok specialitása.

Művelődési 
ház
Októberi programok
Október 18. szerda, 19:00 

Városházi koncertek
a PTE Zenei Intézet brácsa ze-
nekarának koncertje
A belépés díjtalan
Október 23. hétf ő 10:00 

Városi ünnepség
Október 25. szerda, 11:00

KŐLEVES
a Kolompos együttes gyerek-
műsora
Jegy ár: 1.000 Ft
Október 26. csütörtök, 
10:30–17:30

Véradás

TÉLI SZÍNHÁZBÉRLET 
Bérlet ára a 4 előadásra:

12.000 Ft
Jegyek ára előadásonként: 

3.300 Ft

November 9. csütörtök 19.00
FORGÁCH ANDRÁS: LE-
GYETEK JÓK, HA TUDTOK!
musical
Budaörsi Latinovits Színház
December 6. szerda 19:00

MOLIÉRE:
A KÉPZELT BETEG
vígjáték 
A főszerepben Koltai Róbert 
Zenthe Ferenc Színház

Január
CHARLES LAURENCE:
NAGYON NAGY Ő 
vígjáték 2 részben
Szereplők: Gubík Ági, Töl-
gyesy Zoltán, Varju Kálmán, 
Hajdú László
Spirit Színház

Február
JACQUES DEVAL:
FRANCIA SZOBALÁNY 
vígjáték
Szereplők: Győri Péter, Xan-
tus Barbara, Pásztor Máté, Bó-
di Barbara, Rárósi Anita
Boros Zoltán, Germán Lívia, 
Benkő Péter
Turay Ida színház

N����� ������:
H��������: 800–1230; 1400–1700 S��������: 800–1200

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 válasz-

tékával várjuk vásárlóinkat.
Indul a kullancs és bolha szezon. Védje kedvenceit 
a nyolc hónapos védettséget nyújtó
Foresto és Kiltix nyakörvekkel !
Tavakhoz haltápok és vízkezelő eszközök kaphatók. 
Mega menü horgászatra is! 

törte. Birtokukat, egziszten-
ciájukat vesztették. A normális 
életvitel csak az 1960-as évek 
elején állt helyre. Schell József 
ezután már hivatásos festőként 
alkothatott, köszönhetően nagy-
részt régi barátjának, a nemzet-
közileg ismert utazónak, vadász-
nak, Széchenyi Zsigmondnak. A 
művész patrónusa könyveit il-
lusztrálta rajzaival, neve egyre 
ismertebbé vált.  Fia szerint mun-
kássága külföldön is ismert, meg-
rendeléseket is vállalt. Alkotásai 
skót, francia, amerikai vadász-

kastélyok falait díszítik. A művé-
szettörténészek szerint a husza-

dik század jelentős vadász témájú 
festői közt tartják számon. 

Lezajlott a szüreti fesztivál

ifj . Schell József

►
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L. Mészáros Irma
Több mint százan neveztek a 

Vallum Íjász Egyesület első öröm-
íjász versenyére, amelyet szep-
tember elején tartottak a solti 
Kis-Duna partján. A harmadik 
éve működő egyesület invitálásá-
ra jöttek íjászok – gyerekek és 
felnőttek – a környező települé-
sekről, Soltról, Bölcskéről, Duna-
vecséről, Kulcsról, de többek kö-
zött Kecskemétről, Rácalmásról, 
Taksonyból, Hévízről és Buda-
pestről is. A rendkívül szép, válto-
zatos helyszínen, amelyet a Du-
naföldvári Sporthorgászok Egye-
sülete bocsátott a rendelkezésük-
re, huszonnégy darab 2D-s célt 
helyeztek el, amelyre az íjászok-
nak három lövést kellett leadniuk.

Jó hangulatú nap volt ez, a visz-
szajelzések pozitívak – mondja az 
egyesület elnöke, Böde Sándor. 
Bár kicsit hosszúra sikerült a ki-
alakított pálya, de dicsérték, mert 
sajátos terepviszonyaival remek 
gyakorlási lehetőséget biztosított 
ez a verseny mindenkinek. A je-
lenlévők elismerően szóltak a 
vendéglátásról is. A civil szerve-
zet vezetője büszke arra, hogy az 
ebéden kívül a szülők, hozzátar-
tozók segítségével sok finom sü-
temény és gyümölcs is került a 
résztvevők elé.

A tavaszi tisztújításkor meg-
erősített régi-új elnök munkáját 
két új elnökségi tag is segíti: 
Helfrich Zsolt és Tarafás Attila. 
A harminckét fős Vallumban a 

hétévestől a hatvanhét évesig kü-
lönböző korosztályú tagok van-
nak, akik a saját rendezésű első 
örömíjász versenyen is kitettek 
magukért: tizenegy érmet hoztak 
el, köztük – Böde Anna Flóra, 
Fehérvári Lili, László Milán At-
tila – mini, illetve gyerek kategó-
riában, valamint Pápa Dóra, 
Trencsényi Valter ifi, és Dunavá-
ri Zsanett felnőtt női, Böde Sán-
dor senior férfi kategóriában ara-
nyat szerzett. A földvári verseny 
harminchárom fős felnőtt férfi 

kategóriáját a solti Szalma József 
nyerte Szabó József és Vitáris 
Csaba előtt, a nők között a kun-
szentmiklósi Granek Andrea lett 
a győztes, megelőzve Obermayer 
Tündét és Németh Dórát.

A Vallum Íjász Egyesület veze-
tői tervezik, hogy ebből a rendez-
vényből hagyományt teremtenek, 
s jövő tavasszal újra versenyt 
szerveznek.

(A Dunaújvárosi Hírlap 
2017.09.16-án megjelent cikke 
alapján)

Harmadik alkalommal 
rendezte meg a Duna-

földvári Sporthorgász Egyesület 
háromnapos maratoni verse-
nyét, mely szeptember 10-én, 
vasárnap délelőtt 11 órakor ért 
véget az ünnepélyes eredmény-
hirdetéssel.

Szabados Sámuel

Kiss Lajos egyesületi elnök 
örömmel számolt be arról, hogy 
a verseny egyre népszerűbb a 
horgászok körében. Ez évben ki-

lenc háromfős csapat vágott neki 
a nagy eseménynek. A verseny-
zők maguk osztották be idejüket, 
hogy jusson idő pihenésre, étke-
zésre, tisztálkodásra. Önakasztós 
technikát lehetett alkalmazni, két 
bot bojlis csalival és két bot tet-
szés szerintivel. Két kiló feletti 
ponty, amur, compó jelentette a 
minimálisan mérlegelhető mére-
tet. Az időjárás kellemes napsü-
téses kora őszi volt, a vízállás is 
optimális, a verseny előtti na-
pokban kissé emelkedett. Az 

178 kiló zsákmány a 72 órás 
horgászversenyen

A földvári Vallum örömíjász 
versenye

►
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Szeptember során folytatta 
remek szereplését megyei 

első osztályú labdarúgó csapa-
tunk, ám október első vasárnap-
ján elszenvedte szezonbéli első 
vereségét. 

Szabados Sámuel

Az ötödik fordulóban Nagymá-
nyokon gólban gazdag mérkőzé-
sen sikerült pontot szereznünk. 
Kiss Patrik góljával a 22. percben 
vezetést szereztünk.  Ezután jött a 
hidegzuhany, a félidő hátralevő 
részében a házigazdák négy gólt 
szereztek. Csapatunk szinte ösz-
szeroppant. A folytatásban a sú-
lyos vereséget akartuk elkerülni. 
A második félidő elején, a 48. 

percben Farsang Patrik váratlan 
gólt szerzett, ez úgy tűnik, a nagy-
mányokiakat bénította le. Kőkuti 
és Farsang további találataival si-
került egyenlíteni, 4:4 lett a vég-
eredmény. Nem mindennapi bra-
vúrt hajtott végre csapatunk. 

A következő fordulóban Báta-
széket fogadtuk.  Ismét Farsang 
szerezte első gólunkat a 10. perc-
ben, de a vendégek tíz perc múl-
tán válaszoltak rá. A félidő utolsó 
percében Dienes juttatta ismét ve-
zetéshez a gárdát. A folytatásban 
a vendégek ismét egyenlítettek a 
78. percben. A szerencse viszont 
ez alkalommal mellénk szegő-
dött. A 91. percben Kuti András 
megszerezte a győztes gólt.  

Kakasdon magabiztos győ-
zelmet arattak a földvári fiúk. 
Farsang és Kiss Patrik góljaival 
2:0-ra győztünk. Végig me-
zőnyfölényben futballozva sze-
reztük meg a három bajnoki 
pontot.  

A nyolcadik fordulóban Bony-
hádot láttuk vendégül. A játék ké-
pe alapján két azonos képességű 
gárda küzdelmét láthatta a közön-
ség.  A vendégek számára hozott 
sikert a találkozó. Az 53. percben 

egy ártatlannak tűnő támadás után 
megszerezték a vezetést. Ezután 
taktikusan kivédekezték a hátralé-
vő időt. Elszenvedtük első vere-
ségünket. 

A DFC a tabella 4. helyén áll 14 
ponttal, szorosan tapadva az él-
mezőnyhöz. Megszerezte első 
győzelmét megyei harmadosztá-
lyú gárdánk. Hazai pályán szép 
játékkal 9:0-ra győzték le Német-
kért. A 12-es mezőnyben három 
pontjukkal a 9. helyen állnak. 

Biztos állást 
keres?

Az Állampusztai Orszá-
gos Büntetés-végrehajtási 
Intézet várja leendő dolgo-
zóit. Ha elmúlt 18 éves, 
érettségizett, és szeretne a 
hivatásos állomány tagja 
lenni, jelentkezzen a körlet-
felügyelői, vagy egyéb meg-
hirdetett álláshelyünkre.

Az intézet solti objektumá-
ba a 2017-ben épülő új kör-
letrészre várjuk azon leendő 
kollégáinkat, akik megfelel-
nek a fizikai, pszichológiai, 
egészségügyi alkalmassági 
vizsgálatokon. Az intézetet a 
jelentkezőknek bemutatjuk, 
így megismerkedhetnek e 
speciális környezettel is.

A rendvédelmi szerveknél 
egyedülálló módon 6,5 hó-
napos kiképzést a jelentkező 
nem, mint tanuló, hanem 
mint a bv. szerv szolgálati 
viszonnyal rendelkező tagja 
végezheti el, ami alatt már 
fizetés is jár.

Októbertől Dunaföldváron 
is újra moziba járhatunk, 

premierfilmeket nézhetünk, 
ugyanis csütörtöktől vasárnapig 
hetente nyolc alkalommal film-
vetítések lesznek a Művelődési 
Központban – kaptuk az infor-
mációt Pataki Dezsőtől, az intéz-
mény vezetőjétől. Egy vállalkozó, 
Sörös Zsolt üzemeltetésében a 
legmodernebb digitális techniká-
val, új hangrendszerrel igazi film-
élményben részesülhetnek a né-
zők. A pár évi döcögés, illetve 
némi kihagyás után talán kiéhez-
tek már a jó filmekre, s újra egy-
re többen járnak moziba. – Mert 
hetente ennyi filmet nem vetí-
tettek ebben a teremben még 
soha – teszi hozzá az igazgató.

L. Mészáros Irma

A mozgókép történetét a Du-
na-parti kisvárosban is nyomon 
lehet követni. A földvári múlt nagy 

ismerőjétől, Gallai Sándor helytör-
ténésztől kapott információ szerint 
az első némafilmeket még a Felhő-
si-féle kocsmában csodálhatták 
meg elődeink. Aztán a harmincas 
évek végétől a Simon Mihály-féle 
nagyvendéglő épületében Sárosi 
János működtette az elegáns mo-
zit. A hatvanas–hetvenes években 
volt tán a legnépszerűbb a mozi, 
amely a Kossuth utcai épületben 
egy szünnap kivételével rendsze-
res szórakozást biztosított. Több-
ször tartottak közönségtalálkozós 
vetítéseket, ősbemutatóra is sokan 
emlékeznek. Jártak itt filmrende-
zők, többek között a Gulyás test-
vérek az Én is jártam Isonzónál 
című film vetítésekor, az Angi Ve-
ra és a Kettévált mennyezet című 
filmekkel hazajött gyermekkora 
színhelyére Gábor Pál filmrende-
ző, de később megfordult Duna-
földváron a közelmúltban elhunyt 
Makk Károly, sőt színészek is 

Gyerünk a moziba be!

Elvesztette veretlenségét a DFC

első helyezett a Nem Tom 
Team elnevezésű csapat lett Pa-
lotai László, Garda Zoltán és 
Téglár István felállásban, 58 ki-
lós fogással. A legnagyobb fo-
gással Várnai Zoltán büszkél-
kedhetett. Egy 11,3 kilós amur 

jelentette a rekordot számára. 
Téglár István, a győztes csapat 
kapitánya beszámolt arról, hogy 
nagyon örültek a sikernek. A 
gárda a verseny kezdete előtti 
napokban állt össze alkalomsze-
rűen. Nem tartották magukat 

esélyesnek, de az idő múlásával 
érezték, hogy sok halat fogtak, 
ez ösztönözte őket, s a végén 
győztesként kerültek ki a viadal-
ból. A siker titkát Téglár István a 
rutinban, a szerencsében és a 
kedvező pozícióban nevezte 

meg. Ő maga negyven éve hor-
gászik, van bőven tapasztalata. A 
verseny ezúttal is a közös ebéd-
del zárult, ahol a mesterszakács 
Járfás József „Jafi” vaddisznó és 
házi sertés összeállítású pincés 
pörköltje került terítékre.

►

►



Prt-ldaa

16. oldal

többen. Mivel a régi moziban 
az előtér nagyon kicsi volt, nem-
egyszer az utcán sorakoztak az 
emberek, hogy jegyet vegyenek 
egy–egy aktuális filmre. Nagy ér-
ték volt, ha a baráti társaság vala-
melyik tagja jó viszonyt ápolt a 
jegypénztárossal vagy a jegyszedő 
nénivel. 

Aztán a televízió, majd az inter-
net térhódításával egyre inkább 
csökkent az érdeklődés a mozi 
iránt. Egykor az ország nagy terü-
letén, köztük Tolna megye min-
den településén működött mozi, 
azaz ahogy akkor hivatalosan ne-
vezték, filmszínház. Mára a sta-
tisztika bizonyára egészen más 
számokat mutatna. A filmipar mű-
szaki-technikai változásai, a digi-
tális technika különösen a közsé-
gek, kisvárosok moziját hozta na-
gyon nehéz helyzetbe.  Egy pár 
évvel ezelőtt készült doktori disz-
szertáció szerint a hazai népesség 
több mint harminc százalékát ma-
gába foglaló községek közül or-
szágosan ma mindössze tizen-
négyben működik mozi. (Közöt-
tük az egyik sztár a bölcskei Rá-
kóczi Filmszínház, amely az 
egyetlen egész évben működő fa-
lusi mozi ma Magyarországon.) 
Kisvárosaink kulturális infra-
struktúrája is nélkülözi általában 
a mozit, mindössze 28 százalé-
kukban működik – állítja a 2007-
es adatokra hivatkozva Borsos 
Árpád kutató. Az egykori mozik 
helyén országszerte hol egy bank, 
hol egy bútorbolt, vagy turkáló 
van, s már csak az idősebb gene-
ráció emlékei őrzik sok–sok film, 
a szerelmes meghitt és a hangula-
tos baráti-közösségi mozizás él-
ményét. Pedig milyen más mozi-
ban nézni egy izgalmas filmet, 
mint otthon televízión vagy a szá-
mítógép monitorján!

A film a 21. századra sem tűnt 
el, csak más lett. A százhúsz éves 
mozgókép sok változáson ment át: 
némafilm, hangosfilm, kes-
kenyfilm, szélesvásznú film, feke-
te–fehér és színes, 3D-s – hogy 
csak a legjellemzőbbeket soroljuk. 

A rendszerváltásig a földvári 
mozit a Tolna Megyei Moziüzemi 
Vállalat működtette, majd rövid 
ideig egy vállalkozó. Mivel telje-
sen veszteséges lett, 1997-ben a 

város képviselő-testülete úgy dön-
tött, a mozit bezárják, s a vetítés 
kerüljön át a művelődési házba. 
Csak hétvégenként lehetett egy–
egy filmet megnézni. A mozigépe-
ket a régi épületből hozták át. Ezek 
a mai napig remekül üzemelnek, 
lehetne is velük vetíteni klasszi-
kus, 35 mm-es filmeket, ha lenné-
nek még ilyenek. De ma már más 
formátumúak.  S mivel saját erő-
ből a legújabb filmek vetítésére 
szolgáló digitális mozigépet nem 
tudták beszerezni, gyakorlatilag 
megszűnt a mozi. Majd egy félév 
kihagyás után az elmúlt esztendő-
ben a Mozgó Mozi szolgáltatásait 
vették igénybe a szervezők, de a 
rendszeresség és a stabilitás hiá-
nya miatt nem volt túl népszerű.

Most szeretnék újra feléleszteni 
a filmek iránti érdeklődést, hogy 
gyermekek és felnőttek is megél-
jék a mozizás élményét. Az üze-
meltető, aki nyaranta a vonyarc-
vashegyi kertmozit működteti, a 
bérelt színházteremben magas 
technikai színvonalon a legmo-
dernebb digitális mozigéppel, új 
hangrendszerrel dolgozik. A film-
forgalmazóval kötött szerződése 
alapján a legújabb, nagy népsze-
rűségre számot tartó filmeket ígér 
októbertől május végéig Duna-
földváron, sokszor már az orszá-
gos bemutató napján láthatjuk a 
premierfilmet.  Ha kellő érdeklő-
dés lesz, pár hónap múlva 3D-s 
filmeknek is örülhetünk. Az új 
évad október 6-án a Pappa Pia ze-
nés magyar filmmel indult, de eb-
ben a hónapban látható lesz töb-
bek között a Kingsman – Az 
Aranykör, a Baywatch, a Múmia, 
a Kincsem, a Kis vámpír, a Hóem-
ber. Csütörtökönként egy esti 
filmmel, pénteken kettővel várják 
a nézőket, szombaton 16 órától 
kétóránként három vetítés lesz, 
vasárnap pedig egy délelőtti és 
egy esti filmet választhatnak a 
filmrajongók. A jegyárak egysé-
gesek lesznek minden filmre, de 
családi kedvezményt is ajánlanak. 

Ugye, ismerik a régi slágert? 
Hallod-e Rozika, te, Gyerünk a 
moziba be, tudok egy olyan mo-
zit, hogy valami csuda. 

(A Dunaújváros Hírlapban 
2017.09. 25-én megjelent cikk 
nyomán)

Moziműsor
Október

Október 12. csütörtök  
19:00 Hóember (16)
szinkronizált, brit bűnügyi 
dráma, thriller

Október 13. péntek     
19:00 A LEGO Ninjago film (12)
szinkronizált, amerikai-dán csa-
ládi animációs film
21:00 HHhH – Himmler agyát 
Heydrichnek hívják (16)
francia akciófilm

Október 14. szombat   
16:00 My Little Pony – A film (6)
szinkronizált, családi
animációs film
18:00 Kincsem (12)
magyar, romantikus, kalandfilm
20:00 Szárnyas Fejvadász 2049 (12)
amerikai sci-fi 

Október 15. vasárnap   
10:00 Gru 3 (12)
szinkronizált, amerikai
animációs kalandfilm
18:00 Viktoria királynő és 
Abdul (12)
angol-amerikai életrajzi dráma

Október 19. csütörtök   
19:00 A kis vámpír (6)
szinkronizált, német-angol-
dán-holland családi animációs 
film

Október 20. péntek    
19:00 Pappa pia (12) 
magyar, zenés film 
21:00 Hóember (16) 
szinkronizált, brit bűnügyi drá-
ma, thriller

Október 21.szombat  
16:00 A kis vámpír (6)
szinkronizált, német-an-

gol-dán-holland családi animá-
ciós film
18:00 Baywatch (16)
amerikai akció-vígjáték
20:00 Nyírjuk ki Guntert (12)
amerikai akció-vígjáték

Október 22. vasárnap   
10:00 Verdák 3 (6)
szinkronizált, amerikai, családi 
animációs film
18:00 HHhH – Himmler agyát 
Heydrichnek hívják (16)
francia akciófilm

Október 26. csütörtök 
19:00 Fűrész – Újra játékban (18)
szinkronizált, amerikai-kanadai 
horror

Október 27. péntek     
19.00 Nyírjuk ki Guntert (12)
amerikai akció-vígjáték
21:00 Szárnyas Fejvadász 2049 (12)
amerikai sci-fi 

Október 28. szombat  
16:00 My Little Pony – A film (6)
szinkronizált, családi animációs 
film
20:00 Kingsman – Az aranykor (12)
szinkronizált, angol-amerikai 
akció-vígjáték
20:30 Fűrész – Újra játékban (18)
szinkronizált, amerikai-kanadai 
horror

Október 29. vasárnap     
10:00 A kis vámpír (6)
szinkronizált, német-an-
gol-dán-holland családi animá-
ciós film
18:00 Hóember (16)
szinkronizált, brit bűnügyi drá-
ma, thriller
Pénztárnyitás az előadások kezdete 
előtt 1 órával. Az előtérben büfé: pat-
togatott kukorica, üdítő. Jegyár: 1.000 
Ft (Családi jegy: 3.500/2 felnőtt+2 
gyerek)

►

Pataki Dezső


