
Megvédte világbaj-
noki címét a duna-

földvári kötődésű Salamon Tí-
mea a II. Rendőr Világjátékokon, 
amelyet Abu Dhabiban, az Egye-
sült Arab Emírségek fővárosában 
tartottak november 3–10-e kö-
zött.

L. Mészáros Irma

Salamon Tímea rendőr száza-
dos, a Készenléti Rendőrség lőki-
képzője 2015-ben a Budapesten 
rendezett első világversenyen két 
aranyat szerzett, egyéniben és 
csapatban. Most egyéniben dup-
lázott, csapatban pedig társaival, 
Czibrik Beatrixszel és Kremnicz-
ki Enikővel bronzérmesek lettek.

A világjátékokon a szituációs 
lövészet női kategóriájában negy-
venegy rendőrnő indult a világ 
minden tájáról. A kétnapos verse-
nyen a tizenkét akadállyal felépí-
tett pályán hol folyamatosan mo-
zogva kellett lövéseket leadniuk, 
hol pedig gépjárműből, vagy hir-
telen kinyíló ajtón vagy ablakon 
át. Az akadályok teljesítését pon-
tozták, és a gyorsaság is döntő 
volt. Tímea a legjobb idővel, a 
legtöbb pontot érte el. A dobogón 
a második helyen egy helybéli 
rendőrnő állt, a harmadik helyen 
pedig egy columbiai versenyző 
végzett.

Amikor a világverseny külön-
legességeiről, nehézségeiről kér-

dezem Tímeát, két tényezőt említ 
meg: a hőséget és a terepviszo-
nyokat. A sivatag szélén jelölték 
ki a pályát, s a homokban bokáig 
elsüllyedve, ráadásul több mint 
35 fokos melegben kellett végre-
hajtaniuk a feladatokat. Erős el-
lenfelei voltak – mondja, bár csak 
hármat–négyet ismert a korábbi 
versenyekről. Hogy mivel tudott 
a legjobb lenni? Civilben is sport-
lövő, a Magyar Dinamikus Lö-
vészsport Szövetséghez tartozó 
érdi Bel Sport Egyesület tagja, 
szinte minden hétvégén verse-
nyen vesz részt itthon és külföl-
dön egyaránt. Így a rutint ne-
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1952 szeptemberé-
ben indult meg 

városunkban a középfokú, gim-
náziumi oktatás az akkor még Ál-
lami Általános Gimnázium nevet 
viselő intézményben. 1956-ban 
vette fel az iskola a híres Afrika 
kutató, Magyar László nevét, aki 
városunkban töltötte iskolaéve-
it. Az évfordulóról iskolatörté-
neti kiállítással és a Magyar 
László iskolanap ünnepi prog-
ramjaival emlékezett a gimnázi-
um. 

Szabados Sámuel

A kiállítás az iskola ebédlőjé-
ben, novemberben egy hétig volt 
megtekinthető. Anyagát Bognár 
Zoltán, a gimnázium nyugalma-
zott tanára állította össze kollegái 
segítségével. Fényképek idézték 
fel az ötvenes évektől napjainkig 
az iskola mindennapi életének 
eseményeit, a ballagások, kirán-
dulások, vetélkedők, sportesemé-
nyek, a kilencvenes évekig az 
őszi munkák emlékezetes pilla-
natait. Régi taneszközök, elsár-
gult könyvek, térképek elevení-
tették fel több évtized hangulatát. 
Nem hiányzott a régi toll és tinta-
tartós iskolapad, az egyensapka, 
a lányok egyenruhája. Ötven, 
hatvan éves sporteszközök, dia-
vetítők valóban a kezdeteket 
idézték. Bele lehetett pillantani 
régi dolgozatokba, ellenőrzőkbe, 
füzetekbe, természetesen az érin-

tett régi diákok engedélyével. 
Kuriózumként a menza régi edé-
nyei, evőeszközei is kiállításra 
kerültek. 

A november 10-i Magyar 
László iskolanap is az ünnep je-
gyében telt. A program reggel fél 
kilenckor koszorúzásokkal kez-
dődött. A kezdő évfolyamok az 
épület lépcsőházában álló kis 
Magyar László szobrot koszorúz-
ták meg, míg a diáktanács tagjai 
az általános iskola falán lévő em-
léktábla előtt tisztelegtek. Kilenc 
órakor került sor a vár udvarán 
álló Magyar László szobor előtt a 
központi ünnepségre. A végzős 
diákok rövid műsorban ismertet-
ték a névadó életútját. Az igazga-
tónő kihirdette a korábbi napok-
ban lezajlott Magyar László ve-
télkedő eredményeit, a helyezet-
teknek könyvjutalmat adott át. A 
résztvevők ezután helyezték el 
koszorúikat a szobor talapzatán.  
A korábbi hagyományokhoz hí-
ven tíz órától a diákok és a taná-
rok a meghívott előadók, például 
egyetemi tanárok, múzeumigaz-
gatók, régészek érdekes előadá-
sain vettek részt. A témák a tudo-
mány és a kultúra széles skáláját 
ölelték fel. Ebéd után a meghí-
vott vendégek, a tanári kar és a 
nyugdíjas pedagógusok kötetlen 
beszélgetése zárta a napi progra-
mot, a sportpályán ez idő alatt az 
elmaradhatatlan tanár-diák kispá-
lyás focimeccs zajlott. 

65 éves a
gimnázium

Salamon Tímea
újra világbajnok
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Kellemes karácsonyi ünnepeket!

Dunaföldvár Város Önkor-
mányzata a TOP-2.1.3-15 

Települési környezetvédelmi inf-
rastruktúra fejlesztések c. pályá-
zati felhívás keretében 100%-os 
támogatási intenzitású, vissza 
nem térítendő támogatásban ré-
szesült a Kenderföldi árok víz-
rendezésére. A megítélt támoga-
tás összege: 249.000.000 Ft.

Dunaföldváron a nagyobb eső-
zések alkalmával többször oko-
zott jelentős kárt az utóbbi évek-
ben a hulló csapadék. Az időjárás 
változását mutatja, hogy az éves 
átlag csapadék mennyiség keve-
sebb esetszámú, de nagyobb in-
tenzitású esővel teljesül. A vízzel 
kapcsolatos problémák jelentős 
része a heves záporokkal hozható 
összefüggésbe és folyamatosan 
problémát jelent a magas talajvíz. 

Az önkormányzat évek óta ke-
resi a megoldást a vízkár kocká-
zatok kivédésére, 2011-ben a 
Dél-Dunántúli Operatív Program 
keretében sikertelenül pályázott, 
majd 2016-ban újra támogatási 
kérelmet nyújtott be a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív 
Program keretében vízrendezésre. 

A vízrendezés célja a Duna-
földvár város Kenderföldi árok 
vízgyűjtő területrészeire hulló 
csapadékvizeinek biztonságos el-
vezetése, az ehhez szükséges 
árokrendszer kiépítése, az elveze-
tést biztosító műtárgyak megépí-
tése, hogy ezzel a folyamatos 
fenntartás lehetőségét megteremt-
ve, a várost a csapadékkároktól 
mentesítsék. A tervezett vízrende-
zés célja továbbá az árokmeder 
feliszapolódásának megszünteté-

se, a mértékadó árvizek zavarta-
lan levezetésére alkalmas, esztéti-
kus meder kialakítása.

A 6. számú főút és a Vörösmar-
ty utca csomópontjától indul az 
észak-déli irányú önkormányzati 
kezelésű Kenderföldi árok, mely 
a belső területek (a szigorúan vett 
belváros kivételével) csapadékvi-
zét gyűjti össze. A Kenderföldi 
árok bel- és külterületi csapadék-
vizek közvetlen befogadója a 
Kertkanális csatorna. A hozzá tar-
tozó vízgyűjtő terület 44,0 km2. 
Befogadója a Duna folyó. 

A Kenderföldi árokhoz tartozó 
vízgyűjtő terület teljes nagysága: 
174,4 ha (ebből a 6.számú főút 
nyugati oldalán lévő 61.számú út 
csomópontjától délre eső terület-
rész nagysága a Dankó Pista utcá-
ig: 92,0 ha belterület, 41,0 ha kül-
terület), belterületi szakasza 133,4 
ha, külterületi szakasza 41,0 ha.

A tervezett mederrendezés a 
Kenderföldi árok keleti vízgyűjtő 
területének szakaszára vonatkozik 
(Befogadótól a Vörösmarty utcá-
ig). Célja, hogy a meder minden-
kor képes legyen a bejutó csapa-
dékvizek befogadóba vezetésére 
és ezzel a mederhez kapcsolódó 
oldalárkokban felgyülemlő pangó 
vizek elvezetésére is. Fontos, hogy 
a belterületre hullott csapadékvi-
zek rendezett és kártétel nélküli 
elvezetése felújított árokrendsze-
ren keresztül biztosítva legyen. 

Az árokszakaszokon a megfe-
lelő fenékszélességű és mélységű 
burkolatú árok készül szükséges 
további műtárgyakkal (áteresz, 
akna, övszivárgó stb). A meder-
burkolat jellemzően 40x40x8 cm 

és 60x40x10 cm méretű betonla-
pokból készül. A betonlapok 10 
cm vtg. betonalapra és 10 cm ho-
mokos-kavics ágyazatba helyez-
ve 2 cm szélességű hézaggal ke-
rülnek beépítésre, amely cement-
habarccsal hézagolásra kerül. Az 
árkok rézsű hajlása 1:1.

A kiviteli tervek elkészítését a 
Gemenc Bau Tolna Kft. végezte, a 
kivitelezői közbeszerzésének nyer-

tes ajánlattevője pedig az Alisca 
Bau Zrt. A kivitelezői szerződés 
nettó összege 220.948.820 Ft. 

vezi meg elsősorban, de hoz-
záteszi, hogy ebben a sportban az 
állóképességen, gyorsaságon kí-
vül a koncentráció a legfonto-
sabb. Ő is izgul ugyan, de a fe-
szültség, amint a pályára lép, 
azonnal feloldódik, s harmóniá-
ban tud lenni önmagával, a fel-
adattal. A mostani aranyérem 
előtt idén augusztusban Francia-

országban a sportág nemzetközi 
szervezete (IPSC) által megren-
dezett világbajnokságon Salamon 
Tímea bekerült a világ tíz leg-
jobbja közé.

Salamon Tímea kiváló eredmé-
nyének nagyon örültek felettesei, 
munkatársai, földvári ismerősei 
és egykori gimnáziumi társai, de 
a legbüszkébb a földvári nagyma-

ma, akit Erzsébet napon az ér-
mekkel is felköszöntött. 

Salamon Tímeát kiemelkedő 
szolgálati munkája és sportteljesít-
ménye elismeréséül Szent György 
Érdemjellel tüntették ki. Az elis-
merést 2017. december 7-én Kont-
rát Károly miniszterhelyettes, a 
Belügyminisztérium parlamenti 
államtitkára adta át. – Ilyenkor ér-

zem, hogy a sportba befektetett 
munka, pénz, idő megéri. Leírha-
tatlan az öröm és büszkeség! Drá-
ga szüleim mindezt fentről nézik, 
és tudom, hogy most nagyon büsz-
kék. Miattuk teszem – mondta Tí-
mea, a Magyar László Gimnázium 
egykori diákja. 

(A Dunaújvárosi Hírlap 2017. 
november 17-i cikke alapján)

►

L. Mészáros Irma
Gyakran beszélünk arról, hogy 

manapság bezárkóznak az embe-
rek. A televízió, a számítógép tár-
sasága megfosztja őket a valódi 
kapcsolatoktól. Meg hogy elide-
genedtünk egymástól. Biztos, 
akadnak köztünk ilyen emberek 
is, fiatalok és idősek egyaránt. De 
sokszor mást tapasztalunk.

Kisvárosunkban a hivatalosan 
szervezett tudományos előadáso-
kon, irodalmi programokon, kiál-
lítás-megnyitókon mindig ott van 
legkevesebb harminc ember. A 
rendszeresen működő nyugdíjas 
klub tagjai nemrég a szomszédos 
település társklubja meghívására 
mulattak, majd pár nap múlva itt-
hon Arany Jánosról hallgattak 
előadást. A máltások jótékonysági 
bált szerveztek. A kertbarátok, a 
borlovagok, a pincések közössége 
sokat fáradozik azon, hogy az ad-
venti programokon megvendégel-
jék a városlakókat.

S nem csak a gazdag tevékeny-
ségű, hagyományos civil szerve-
zetek működnek. Egyesek cso-
portosan túráznak, kézművesked-
nek, mások kóruspróbára járnak 
heti rendszerességgel. Egy busz-

nyi színházbarát utazik bérlettel 
Kecskemétre, mások Paksra vagy 
Dunaújvárosba. Hétről hétre fia-
talok, sőt idősebbek egy–egy cso-
portja tölti meg a tornatermeket: 
hol asszonytorna van, hol röplab-
da, öregfiúk foci, a profi aerobi-
kos, mazsorettes vagy néptáncos 
hölgyekről-urakról nem is beszél-
ve. De új közösségek is létrejön-
nek. A Baba-mama klubot elindí-
tó védőnő gyermekgondozási sza-
badsága alatt a csoport nem szűnt 
meg, egy–két anyuka szervezi, 
viszi tovább, sőt bővíti a progra-
mokat. A közösségi hálón nemrég 
egy fiatalasszony közös horgolás-
ra hívta ismerőseit. S mentek is, 
huszonöten. A röplabdások röpi-
maratont szerveztek, van, aki 
ételosztást, új jótékonysági akci-
ót. És még sorolni lehetne.

Mi kell ahhoz, hogy megmoz-
duljunk? Egy–egy lelkes, hiteles 
ember, akinek szavára, ötletére 
hallgatunk. Aztán megérezzük, 
milyen jó együtt lenni. Közösen 
végezni valamit, beszélgetni és 
együtt nevetni, tenni önmagunk 
és mások testi-lelki egészségéért. 
Milyen jó élményekkel megtölte-
ni a hétköznapokat!

Élményekkel megtölteni a
hétköznapokat!

Sajtóközlemény

Dunaföldvár, Kenderföldi árok
vízrendezése

►
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Par t-Oldalak
A beruházás megvalósításá-

hoz a projektben elszámolható épí-
tési költségeken felül nettó 
48.110.531 Ft-ot az önkormányzat 
saját forrásból biztosítja.

A fejlesztés keretében 1709 fm 
bel- és csapadékvíz védelmi léte-
sítmény kerül kiépítésre. 

A település önkormányzata 
célul tűzte ki továbbá a környe-
zetbiztonság növelését, a telepü-
lés környezeti állapotának javí-
tását, ezért a beruházáson túl 
lakossági szemléletformálás is 
megvalósul. A helybelieknek 
hasznos kiadvány készül a vizek 
helyben tartásának, az árkok 
rendszeres tisztításának fontos-
ságáról. 

A projekt tervezett befejezési 
dátuma: 2018. 10. 31. 

A projekt azonosító száma: 
TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00030

A projekt a Széchenyi 2020 
program keretében valósul meg.
További információ kérhető:
Dunaföldvár Város Önkormány-
zata, 7020 Dunaföldvár, Kossuth 
L. u. 2., telefon: +36–75/541–558
e-mail: muszak@dunafoldvar.hu 
web: www.dunafoldvar.hu 

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

Dunaföldvári Polgármesteri
Hivatal

Helyszín: 7020 Dunaföldvár, 
Kossuth Lajos utca 4. kapualj 
(volt óvoda)

Akció ideje: 2017. november 
20-tól 2017. december 22-ig

Nyitva tartás: reggel 8 órától 
délután 16 óráig

Az akcióban bárki részt vehet, 
akinek van otthon olyan tárgya a 
polcon vagy a szekrényben, 
amelyre már nincs szüksége 

(könyv, film, ajándéktárgy, ruha-
nemű, cipő és egyéb használati jó 
állapotú tárgy), és azt elhozza azt 
kiteszi a kapualjba kihelyezett 
szekrénybe és fogasokra. 

Így lehetőség nyílik arra, hogy 
fölösleges tárgyainktól megvál-
junk, és e közben másoknak se-
gítsünk. Ha ön esetleg talál a KÖ-
ZÖSSÉGI POLCON olyan tár-
gyat, amely megtetszett, és hasz-
nosítani tudja otthonában, akkor 
azt a hozott holmiért cserébe, 

vagy csak úgy elviheti. Így, akik 
nehéz körülmények között élnek, 
azok akár karácsonyra is találhat-
nak szeretteiknek valami hasznos 
apróságot. 

A KÖZÖSSÉGI POLC segítsé-
gével egyszerűen ösztönözzük 
környezetünket az újrahasználat-
ra, és felhívjuk a figyelmet arra, 
hogy jó állapotban lévő dolgokat 
ne dobjunk ki.

Kérjük, hogy az akció ideje 
alatt csak tiszta és használható 
holmikat helyezzenek ki, vala-
mint ügyeljenek arra, hogy rende-
zetten maradjon maguk után a 
kapualj!

Közösségi polc
„Hozz egyet, vigyél egyet!”

Dunaföldvár város Polgár-
mesteri Hivatala részt 

vesz az Európai Hulladékcsök-
kentési Hét kezdeményezésén, 
amelynek keretében elindították 
a Közösségi Polc elnevezésű akci-
ójukat. A program jelszava: Hozz 
egyet, vigyél egyet!

L. Mészáros Irma

November 20-től december 22-
ig a hivatal épülete melletti volt 
óvoda (Kossuth L. u. 4.) kapual-
jában felállított szekrényekbe és 
fogasokra ruhaneműt, cipőt, játé-

kokat, ajándéktárgyakat, azaz 
bármilyen fölöslegessé vált, de jó 
állapotú tárgyat lehet elhelyezni, 
vagy onnan elvinni.

A program szervezője, Jakabné 
Tóth Mária környezetvédelmi 
ügyintéző elmondta, hogy céljuk, 
hogy a városlakók úgy tegyenek a 
környezetük érdekében, s úgy 
váljanak meg a felesleges tárgya-
iktól, hogy közben a rászorulókat 
is segítik. Szeretnék fölhívni a la-
kosság figyelmét, hogy jó állapo-
tú tárgyakat ne dobjanak ki, s ösz-
tönözzék őket a felelős, empati-

kus gondolkodásra. Kérik, hogy 
csak tiszta és használható tárgya-
kat hozzanak, s ügyeljenek arra 
is, hogy a kapualj tiszta és rende-
zett maradjon.

Bár az Európai Hulladékcsök-
kentési Hét, amelynek idei jel-
mondata Adj új életet a tárgyaid-
nak! november 26-ig tart, a föld-
váriak úgy döntöttek, hogy az 
ünnepekig meghosszabbítják ezt 
az akciót. Így a nehéz helyzetben 
élő családok talán több ajándék-
hoz, vagy a közelgő télre szüksé-
ges ruhaneműhöz jutnak. Ezért 
hirdetik: Hozz egyet, s ha kell, 
vigyél egyet!

(A Dunaújvárosi Hírlap 2017. 
november 24-i cikke nyomán)

Hozz egyet, vigyél egyet! –
Közösségi Polc Dunaföldváron

Enni adok – enni kapok 
ételdobozt helyeztek el a 

Re-Formáló Egyesület tagjai és 
helyi önkéntesek szombaton Du-
naföldváron a Mészáros utcá-
ban.

L. Mészáros Irma

Deák Ilona, az MLG büfé ko-
rábbi tulajdonosa volt a helyi ötlet-
gazda és kezdeményező. Régóta 
foglalkoztatta a segítés e módja, s 
felvette a kapcsolatot a Budapes-
ten augusztus óta működő Re-For-
máló Egyesülettel. A közösségi 
oldalon feltett felhívására tizenket-
ten jelentkeztek segítőnek. A hely-
színt, a Mészáros utcában lévő in-

gatlan kerítését Bartáné Ringbauer 
Paula bocsátotta rendelkezésükre. 
Szűk két hét alatt sikerült meg-
szerveznie mindent – mondja lel-
kesen Ica. Így december 2-án már 
felszerelték a dobozt, s megtöltöt-
ték élelmiszerrel. Az első alkalom-

mal volt benne péksütemény, ke-
nyér, liszt, zsír, alma, tészta, kon-
zerv. Az ételdobozba bárki betehet 
tartós élelmiszert, vagy télen do-
bozolt főtt ételt is.  Kérik, ha ebéd 
után marad egy–két adag leves 
vagy bármi, tegyük dobozba, s ír-
juk rá, mi van benne, mikor ké-
szült. Biztos akad ember, akinek 
aznapra nagyon jól fog esni az 

Enni adok – enni kapok

►

►
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a pár falat. A helyi önkéntesek 

vállalják, hogy rendszeresen elle-
nőrzik a dobozt, gondoskodnak a 
tisztaságáról, takarításáról. Ano-
nim az ételdoboz forgalma mind-
két irányba, bármikor betehetik, 
bármikor kivehetik a szükséges 
ételt.

Szívesen fogadnak minden jó 
érzésű embert: önkénteseket és 
vállalkozókat, akik támogatnák 
az ügyet. Pékségek, éttermek, 
boltok segítségét is várják, hogy a 

náluk megmaradt kenyér, péksü-
temény, zöldség, sütemény, főtt 
étel nehéz élethelyzetben lévő 
családok, gyermekek örömét 
szolgálja. A földvári dobozból a 
kihelyezés után fél óra alatt elfo-
gyott a tartós élelmiszerek több-
sége, s került is bele újabb zacs-
kó, egy jó levesre vagy főzelékre 
való lencse. Azóta naponta telik 
és ürül. Akár egy varázsdoboz.

Mint az egyesület elnökétől, 
Smudláné Fazekas Margittól 

megtudtuk, a dunaföldvári a ti-
zenötödik helyszín. S még azon a 
napon elhelyezték a tizenhatodi-
kat is Balatonfüreden. Működik 
Enni adok – enni kapok doboz 
Budapesten három helyen, s vidé-
ken többek között Veszprémben, 
Székesfehérváron, Tapolcán, Vár-
palotán, Szarvason. Folyamato-
san növekszik az önkéntesek szá-
ma. Jelenleg közel ezren lehetnek 
az országban. Úgy vélik, hogy 
nemcsak a hajléktalanok szorul-

nak segítségre, hanem olyan csa-
ládok is, ahol bár dolgoznak a 
szülők, a fizetésük csak a lakha-
tásra elég, élelemre nagyon kevés 
jut.

A földvári önkéntesek és az 
egyesület tagjai mindannyian 
azok közé tartoznak, akik vallják: 
az emberek alapvetően jók, csak 
meg kell mutatni az utat, hogy ők 
is tudjanak segíteni.

(A Dunaújvárosi Hírlap 2017. 
december 7-i cikke nyomán)

A Magyar László Gimnázi-
um csapata nyerte a Klí-

mariadó Tolna megyében elne-
vezésű környezetvédelmi vetél-
kedőt, amelyet Tolna megye Ön-
kormányzata, a Zöldtárs Alapít-
vány és az I. Béla Gimnázium 
szervezett Szekszárdon.

L. Mészáros Irma

A verseny célja, hogy az általá-
nos iskolák hetedik–nyolcadik 
osztályos diákjai, valamint a kö-
zépiskolások ismereteket szerez-
zenek az éghajlatváltozásról és az 
ahhoz való alkalmazkodás lehető-
ségeiről. A kétfordulós vetélkedőn 
három–három fős csapatok vehet-
tek részt. Az írásbeli elődöntő után 
a második fordulóba jutva három 
iskola csapata mérte össze tudását. 
A november 22-én Szekszárdon 

tartott döntőben a diákok prezentá-
ciót tartottak saját településük és a 
klímaváltozás kapcsolatáról, kö-
vetkezményeiről és a megoldási 
lehetőségekről. Ezt sokszínű fel-
adatok követték: az előre megadott 
cikkek, filmrészletek alapján volt 
teszt, villámkérdés, képfelismerés, 
valamint laborgyakorlat is, amely-
ben talajszennyeződéssel kapcso-
latos vizsgálatot kellett a fiatalok-
nak elvégezniük.

A dunaföldvári gimnazisták 
csapata, Krisztián Kamilla, Pálfi 
Anna és Tóth Zsófia, akiket Hor-
váth Balázs biológia-földrajz sza-
kos tanár készített fel a megmé-
rettetésre, nagyszerű tudással és 
versenyzéssel legyőzte a bonyhá-
di Petőfi Sándor Evangélikus 
Gimnázium és a szekszárdi Garay 
János Gimnázium csapatát.

Földvári győzelem a 
Klímariadó versenyen

A Paksi Atomerőmű kör-
nyezetében lévő közel 

félszáz település fejlesztését se-
gíti a Jövőnk Energiája Térségfej-
lesztési Alapítvány másfélmilli-
árd forintos keretösszegű pályá-
zata. Az önkormányzatok a ko-
rábbinál több pályázatot nyújt-
hatnak be és nőtt a támogatási 
intenzitás is.

Vida Tünde

Hét kategóriában várja a támo-
gatotti körbe tartozó települések 
pályázatait a Jövőnk Energiája 
Térségfejlesztési Alapítvány (JE-
TA). A meghatározott fejlesztési 
célok a korábbiaknál még szoro-
sabban illeszkednek a Paksi 
Atomerőmű kapacitás-fenntartá-
sához, előnyt élveznek a szolgál-
tatási infrastruktúra fejlesztésre 
irányuló projektek. Idén is lehet 
pályázni megvalósítás alatt álló, 
nagyobb léptékű pályázatok önré-
szének részleges kiváltására, élet-
minőség és életbiztonság emelé-
sét célzó programokra, épületek 

energia-racionalizálására, helyi 
építészeti értékek megóvására. 
Legfeljebb ötmillió forinttal tá-
mogatja az alapítvány tanulmány-
tervek elkészítését és maximum 
egymillió forinttal közösségi ren-
dezvények szervezését főként kis 
településeken. A pályázatok be-
adási határideje 2018. január 31.

A korábbiakhoz képest hattal 
több településnek van lehetősége 
pályázni. Dr. Kovács Antal elnök 
azt mondta, az igazságosság elve 
indokolta a bővítést. Így már 
negyvenhét önkormányzat juthat 
vissza nem térítendő támogatás-
hoz. A pályázók visszajelzéseit 
beépítették az idei felhívásba, 
amely így minden korábbinál job-
ban illeszkedik a települések igé-
nyeihez. Jelentős változás az, 
hogy nőtt a támogatási intenzitás, 
azaz kevesebb önrészt kell vállal-
niuk az önkormányzatoknak a 
megpályázott projektjeikhez. 
Egyes esetekben, így közösségi 
programok szervezése, tervdoku-
mentáció készítése és legfel-

Jövőnk Energiája 
Térségfejlesztési Alapítvány

►

►



5. oldal

Par t-Oldalak
jebb 15 millió forint értékű 

fejlesztés esetén önerőre sincs 
szükség. A kuratórium döntése ér-
telmében a valamilyen okból 
meghiúsult projekteknek ítélt, így 
visszamaradt forrásból a tarta-
léklistán szereplő igényeket elégí-
tik ki. Nőtt a benyújtható igények 
száma is, így egy település akár öt 
pályázattal is részt vehet a térség-
fejlesztési programban önállóan 
vagy konzorciumban.

A Paksi Atomerőmű által alapí-
tott Jövőnk Energia Térségfej-
lesztési Alapítvány hét éve dolgo-
zik a térségben, jogszerűen, átlát-
ható módon, a nyilvánosság teljes 
körű biztosításával és közmegelé-
gedéssel. Célja az atomerőmű kö-
rüli kedvezményezett területeken 
a felzárkóztatás, az életminő-
ség-emelés segítése. Az érintett-
ségi körbe a Paksi, a Kalocsai, a 
Tolnai járás összes, valamint a 

Szekszárdi járás északi részén 
fekvő települések tartoznak. A 
szervezet fennállása óta összesen 
közel 3,5 milliárd forintot ítélt 
oda a pályázóknak. A megítélt tá-
mogatás közvetetten több mint 13 
milliárd forint fejlesztést generált 
a Paksi Atomerőmű környezeté-
ben.

Az alapító 2011-től 2014-ig 
évente 500 millió forintot bocsá-
tott az alapítvány rendelkezésé-

re, míg az utóbbi két évben a Mi-
niszterelnökség biztosította a fej-
lesztési támogatást az alapítvány 
térségfejlesztési programjához. 
A támogatási szerződést a kor-
mányzat részéről Süli János és 
Lázár János miniszterek írták 
alá. A Jövőnk Energiája Térség-
fejlesztési Alapítványhoz kap-
csolódó információk megtalálha-
tók a www.jovonkenergiaja.hu 
oldalon.

A múlt évben a hideg, esős 
idő miatt elmaradt a 

Márton-napi libafuttatás. Ez év-
ben viszont a természet kegyei 
által napsütéses, enyhe idő várta 
az érdeklődőket november 11-
én a Rókus dombi pincék közt. 

Szabados Sámuel

A programok 14 órakor kez-
dődtek. A kézművesek kipakolták 
portékáikat, közben a Rókus ká-
polnában kezdetét vette az új bo-
rok megáldásának szertartása. A 
„Hova bújtál Márton?”nevet vise-
lő kalandjáték sok gyereket lekö-
tött. Akadályok sorát kellett le-
küzdeni, míg a résztvevők megta-
lálták a rejtőzködő Mártont. A 
nagyérdemű közönséget egy 
Szekszárdról érkezett háromtagú 
zenekar szórakozatta, a gyerekda-

lokat és ismert vidám melódiákat 
gyakran a közönség is velük 
együtt énekelte. A nap legizgal-
masabb eseménye természetesen 
a libafuttatás volt. Tizenegy ver-
senyző állt rajthoz, valamennyien 
gyerekkorúak. Előfutamot kellett 
rendezni. A döntőben nagy izgal-
mak közepette Jankó Márk szár-
nyasa futott be elsőnek, ezzel 
megnyerve a versenyt. Márk 
rendszeres résztvevője a verse-
nyeknek, többször volt első, má-
sodik helyezett. Idén is bízott a 
sikerben, szerencsére jól irányít-
ható libája volt. Szerinte a több 
éves rutin, a tapasztalat hozta el 
számára a sikert. Jövőre szeretné 
megvédeni első helyezését. A ver-
senyzők a helyi foltvarró klub 
ajándékait vehették át, természe-
tesen textilből készült liba figurá-

kat.  A kertbarátok idén is kivo-
nultak a rendezvényre, forralt 
borral, teával, zsíros kenyérrel 
kínálgatva a közönséget.  A Szent 
Rókus Borlovagrend vendégeket 
is hívott az alkalomra, más tele-
pülések lovagjait, akik díszes öl-
tözékeikkel színesítették az ese-
ményt. Sötétedés után indult el a 
lampionos menet nótaszóval a 
pincék közt, fáklyákkal, lampio-
nokkal világítva. A pincegazdák 
borral, teával, süteménnyel ven-

dégelték meg a vidám menetet. 
Pataki Dezső, a művelődési ház 
igazgatója, mint szervező elége-
detten nyilatkozott a nap végén az 
eseményekről. A jó idő nagyban 
hozzájárult a sikerhez. Örült an-
nak is, hogy az esemény túlnőtt a 
város határain. Sok volt az isme-
retlen arc, a más településekről 
érkező vendég. Idén sajnos keve-
sebb gazda nyitotta ki pincéit. Jö-
vőre ebben kellene előbbre lépni 
a szervezők szerint. 

A kellemes idő sok vendéget csalt 
ki a Márton-napra

Fonó másként
Régi és szép népi hagyo-

mányt elevenített fel a 
művelődési ház, mikor is a téli 
hónapokra a felújított és nemrég 
átadott tájházban meghirdette a 
Fonó másként elnevezésű prog-
ramsorozatot. 

Szabados Sámuel

Régi hagyomány volt, főleg fa-
luhelyen, hogy a hosszú téli esté-
ken az asszonyok, lányok vala-
melyik háznál összegyűltek, tollat 
fosztottak, fontak, vagy egyéb ké-
zi munkát végeztek. A hasznost a 
kellemessel összekötve beszél-
gettek, még dalra is fakadtak. Ke-

rült az asztalra téli gyümölcs, sült 
tök, tea.  A teendők végeztével az 
ablak alatt gyülekeztek a legé-
nyek, hogy a sötét estében vala-
melyik leányt hazakísérjék. Igazi 
közösségformáló ereje volt ezek-
nek az alkalmaknak. Emberek is-
merték meg egymást közelebbről. 
Megosztották egymás gondjait, 
szóba kerültek a falu napi ügyei. 
Ennek a hagyománynak a folyta-
tása volt a cél a szervezők részé-
ről, mint ahogy az elnevezés is 
utal rá, kicsit másként, úgy XXI. 
századiasan. 

Az első, novemberi foglalkozá-
son a tájház nagy szobájában a ke-
mence által árasztott kellemes me-
leg fogadta az érdeklődőket, a le-

vegőben pedig érezni lehetett a fi-
nom sült tök semmivel össze nem 
téveszthető illatát. Szabó Szabolcs-
né, Betti, a foglalkozásvezető el-
mondta, hogy ez alkalommal a di-

óhéj kapta a főszerepet. A dió tipi-
kus téli gyümölcs, a karácsony 
egyik jelképe, az ünnepek díszítő 
eleme. A résztvevők dióhéjból ké-
szítettek dísztárgyakat, melyek ►

►
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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.

koszorúkra, karácsonyfákra 
kerül majd az ünnepek idején. 
Ügyelni kellett arra, hogy a dió két 
egyenlő részre váljon szét, ez a mű-
velet bizony kézügyességet igé-
nyelt. Színes textil darabkák lettek 
a díszítő elemek. Itt megjelentek 
napjaink modern technikájának 
elemei is, például a ragasztó pisz-
toly. Egyéni ötletek és a kreativitás 
alapján sok érdekes dísztárgy ké-
szült az est során, például madarak, 
bagoly, baba a bölcsőben, állatok 
imitációi. A hangulat is igen kelle-
mes volt, a csendes beszélgetéstől a 
harsány nevetésig váltakozott. Az 
idő múltával asztalra kerültek a fi-
nomságok, a sült alma, sült tök, tea. 
Az elkészült dísztárgyakat ki–ki 
haza vihette. A decemberi foglal-
kozás elnevezése „Mamusz unoká-
imnak” címet kapta. Ajándék papu-
csot lehet készíteni gyerekeknek, 
unokáknak az ünnepekre. 

L. Mészáros Irma
Az Americanah című regény be-

mutatójával kezdődött november 
közepén a Rátkay László Irodalmi 
Kávéház idei évada Dunaföldvá-
ron. A meghívott vendég dr. Kiss 
Árpád volt, aki Dunaföldváron 
született, itt végezte általános isko-
lai és gimnáziumi tanulmányait, s 
gyógyszerész diplomával a kezé-
ben két évig itt is dolgozott. A több 
mint tíz angol és afrikai regény 
magyar nyelvű tolmácsolójaként 
ismert fordítóval Lukácsi Pálné 
nyugalmazott gimnáziumi tanár 
beszélgetett Adichie-ről, a nigériai 
születésű fiatal írónőről és legutol-
só regényéről, amely az elmúlt év-
ben jelent meg magyarul.

A Marcipán cukrászdában 
megtartott est során szó esett a 
műfordítás titkairól, kihívásairól, 
de leginkább arról a különös re-
gényvilágról és a mögötte lévő 
realitásról, amelybe az Adi-
chie-alkotás elvisz. A Kiss Árpád 
által fordított előző könyv, Az 
aranyló fél napkorong a nigériai 
polgárháborúról, a biafrai füg-
getlenségi harcokról szól egy 
ikerpár és családjuk életén át. A 
mostani könyv egyrészt a polgár-
háború utáni új rendszerben fel-
növő, majd bevándorlóvá vált 
két fiatal romantikus szerelmi 
történetét és életének változását 
rajzolja elénk, másrészt azonban 
elvágyódásról, identitásról, öna-

zonosság kereséséről, meghason-
lottságról is szól, valamint politi-
káról, pénzről és hatalomról, 
mindarról, ami egységessé teszi 
a világot. Sőt nagyon lényeges 
faji és társadalmi kérdésekről, 
feketékről és fehérekről, bőrszín-
ről, hajról és nyelvről, s az ezek-
hez kapcsolódó társadalmi és er-
kölcsi problémákról három kon-
tinens három országában, Nigéri-
ában, az Egyesült Államokban és 
Nagy-Britanniában, de úgy, hogy 
sok–sok elemét ismerősnek talál-
juk itthon is.

A megjelenésekor az év legjobb 
könyve lista első helyén szereplő, 
illetve az Orange-díjjal és több 
más elismeréssel jutalmazott re-
gény dunaföldvári bemutatója fel-
keltette a jelenlévők figyelmét a 
regény és a felvetődött problémák 
iránt is.

Meg je le nik 500 pél dány ban
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Az Americanah magyar fordítója 
Dunaföldváron

Ebben az évben pályázati 
pénzekből, több mint 

nyolcvan millió forint értékben 
jelentős felújításokra került sor a 
bölcsőde épületében. Bálint Eri-
ka intézményvezető számolt be 
arról, milyen munkákat végeztek 
az épületen. 

Szabados Sámuel

A tetőt is felújították, s modern 
játéktároló készült. A munkálatok 
jövőre is folytatódnak új játszó-
kert kialakításával, jelentős válto-
zást hoz az intézmény életében 
egy új szoba kialakítása is. A je-
lenlegi 26 fős létszám 14-gyel 
emelkedhet, akár a környező tele-

pülésekről is fogadhatnak gyer-
mekeket. Városunk bölcsődei fé-
rőhely ellátottsága így hosszú tá-
von biztosított lesz. Az intéz-
ményvezető szerint jelenleg a 
technikai ellátottság és a személy-
zet létszáma adott. Valószínű ez a 
létszámemelés utáni időszakban 
is így lesz. 

November 27-én tartotta a 
bölcsőde szokásos őszi nyílt nap-
ját, melynek célja, hogy az érdek-
lődők, főleg a szülők ismerkedje-
nek a személyi, tárgyi feltételek-
kel, betekinthetnek az intézmény 
mindennapi életébe, foglalkozá-
sokat nézhetnek meg. Tájékozta-
tást kapnak a jelentkezés módjá-

ról, a napirendről. Bálint Erika 
szerint sajnos viszonylag kevesen 
élnek ezzel a lehetőséggel. Alkal-
manként általában 4–5 szülő jele-
nik meg egy–két gyerekkel. A lét-
számot tekintve ez kis arány, pe-
dig megnyugtató lehet szülőnek 
kicsiknek egyaránt, ha előzetesen 
tájékozódnának a lehetőségekről. 

Ugyanezen a napon délután tar-
tott előadást, főleg szülőknek 
Dusnokiné Kovács Kata kinezio-
lógus, aki visszatérő vendége az 
intézménynek. Témája a beszél-
getés fontossága volt, mely a 
stressz oldás egyik fontos eszkö-
ze. Tapasztalata szerint gyakran a 
szülők is gátlásosak, nehezen ta-
lálják meg a kellő hangot, stílust 
gyerekeikkel. Ezekről a problé-
mákról beszélgetett a 8–9 fős kö-
zönséggel. 

Jövő évtől bővül a bölcsődei 
férőhelyek száma

A háziorvosok 
péntek délutáni 
12 órától 17 óráig 
történő rendelési 
ideje
2017.12.15. Dr. Hallai Róbert

2017.12.22. Dr. Englert Roland

2017.12.29. Dr. Palkó Ágnes

►
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November 20-án isko-
lanapot rendezett a 

Magyar László Szakképző Iskola. 
A program reggel nyolc órakor 
ünnepi műsorral indult a nagyte-
remben. A sajátos nevelési 
igényű csoport tagjaiból összeállt 
szereplőgárda a névadó életútját 
idézte fel versekkel, filmösszeállí-
tással színezve. 

Szabados Sámuel

Miskolczi Zsuzsanna tanárnő irá-
nyításával készültek a fellépésre, 
mely nagy tetszést aratott a diákok 

és a meghívott vendégek körében.  
Az ünnepség végén adták át a Ma-
gyar László munkásságáról szóló 
vetélkedő első három helyezettjének 
szánt jutalom csomagokat, melyek 
íróeszközöket és édességet tartal-
maztak. Meglepetésre az első he-
lyen a kezdő kilencedik osztály csa-
pata végzett, két tízedikes csapatot 
megelőzve. Ezután az iskola falán 
elhelyezett Magyar László emlék-
tábla koszorúzására került sor. Ko-
szorút helyezett el többek közt váro-
sunk polgármestere, az általános is-
kola és a gimnázium küldöttsége. 

Az ünnepség végeztével meg-
hívott előadók tartottak rendha-
gyó órákat a diákoknak. Dr. Kő-
rösi Andrea régész a szarvasmar-
hák háziasításáról tartott előadást. 
Dr. Szabó Attila, a dunaújvárosi 
egyetem docense a mobiltelefo-
nok érzékelő rendszeréről beszélt. 
Horváth Béla nyugalmazott törté-
nelem tanár a huszárság kialaku-
lását és katonai szerepért vázolta 
fel. Tóth Norbert mester cukrász 
pedig szakmájának érdekességeit 
osztotta meg az érdeklődőknek.  
Az iskola igyekezett minél sok-
színűbb témákat kiválasztani. A 
választás ezúttal sikeresnek bizo-
nyult, hiszen az előadók szerint 

sikerült lekötni a gyerekeket, töb-
ben kérdéseket is tettek fel. Az 
iskolanap záró programja egy já-
tékfilm közös megtekintése volt a 
videó teremben.

Iskolanap a szakképzőben

Tóth Norbert mester cukrász

Négy éve csatlako-
zott hazánk ahhoz 

a nemzetközi akcióhoz, mely-
nek célja a gyerekek körében  
népszerűsíteni a mézfogyasz-
tást, felhívni a figyelmet a méz 
kedvező élettani hatásaira. 

Szabados Sámuel

November 21-én ifjabb Jenei 
Ferenc helyi méhész a délelőtt 
során végigjárta az óvodákat, a 
gyerekek ötféle mézet kóstol-
hattak különböző formában, te-
ával, süteménnyel. Közben fel-
világosítást kaptak a méz egész-
ségre gyakorolt pozitív hatásai-
ról. Például aki köhögött, annak 
hársmézet ajánlott a szakember. 
Szóba került természetesen a 
méhészet is, mint foglalkozás. 
Bemutatott néhány méhészeti 
eszközt, megismerték a fiatalok 

a kaptár felépítését. Jenei Fe-
renc szerint hazánkban a gyere-
kek sajnos kevés mézet fo-
gyasztanak, kevés mézfajtát is-
mernek, főleg csak az akácmé-
zet. Az a tapasztalata, hogy a 
négy éve tartó akciónak azért 
van eredménye. Amikor a gye-
rekek reggel meglátták, már 
messziről üdvözölték a mézes 
bácsit, és élvezettel fogyasztot-
tak a mézes reggeli kínálatából. 
Jenei Ferenc díszvendége a nap 
során a 2017-es év mézkirály-
nője, Balla Nóra volt, aki meg-
nyerő küllemével, kedves, köz-
vetlen viselkedésével és magya-
ros ünnepi öltözékével gyorsan 
belopta magát a gyerekek szívé-
be, így nagyban hozzájárult a 
nap sikeréhez. Nóra beszámolt 
arról, hogy minden év augusz-
tusában, Jászberényben a hazai 
méhészek ünnepén választja 
meg a méhész társadalom az év 
mézkirálynőjét. A nevezési fel-
tételek közé tartozik a szakmá-
hoz való kötődés, és annak is-
merete. Nóra esetében ez adott 
volt, hiszen már nagyszülei is 
méhészek voltak. Ezután teszt-
lap kitöltés és szakmai jellegű 
beszélgetés jelentette az értéke-
lést. Az intelligencia, az elő-
nyös külső szintén jelentősen 
befolyásolta a zsűri döntését. 
Nórát látva és hallva a zsűri idei 
döntése valóban reális volt. 

Mézes reggeli Üléstermi
tudósítások

Dunaföldvár város képvise-
lő-testülete november 

14-én tartotta soros ülését, 
melynek napirendjén 27 nyilvá-
nos ülésen tárgyalandó téma 
szerepelt. 

Baksay Erika 

Az első napirendben a testület 
jóváhagyta határozatát, melyben 
korábban arról döntött, hogy Du-
naföldvár a Dunaújvárosi Szent 
Pantaleon Kórház – Rendelőinté-
zet Dunaújváros járóbeteg-ellátá-
si körzethez tartozzon. Emellett a 
képviselő-testület felkérte Hor-
váth Zsolt polgármestert, hogy 
kezdjen tárgyalásokat a Paksi 
Gyógyászati Központ főigazgató-
jával, azzal a céllal, hogy a Gyó-
gyászati Központ a területi ellátá-
si kötelezettségű feladatainak fo-
lyamatos ellátása mellett a szabad 
kapacitása erejéig a területen kí-
vüli dunaföldvári lakosokat is fo-
gadja.

A második napirendben a testü-
let a „Könyvek Háza és Kultúra 
Háza” kialakítása során a könyv-
tári kölcsönzői teret az épület 
földszinti részén alakítja ki, ki-
egészítve az emeleten lévő kiste-
remben elhelyezendő polcrend-
szerrel. A testület támogatja, hogy 
a fejlesztés 2 ütemben történő 
megvalósításához a Jövőnk Ener-
giája Térségfejlesztési Alapítvány 

2017. és 2018. évi pályázataira 
nyújtsunk be anyagot. A becsült 
költség összesen kb. 125 millió 
forint, ebből kb. 80 millió forint a 
támogatás és kb. 45 millió forint a 
saját erő összege. 

A következő napirendben a 
képviselők jóváhagyták a Duna-
földvári Művelődési Központ és 
Könyvtár 2018. évre szóló mun-
katervét és városi nagyrendez-
vény tervét, majd a Dunaföldvári 
Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és 
Konyha 2017/2018. nevelési évre 
szóló munkatervét.

Ezután a testület felülvizsgálta 
az egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség előmozdításáról 
szóló törvény alapján megalko-
tott Helyi Esélyegyenlőségi 
Program Intézkedési Tervét, 
majd arról döntött, hogy 
2018.01.01–2018.12.31-ig enge-
délyezi a 150.000.000 Ft összegű 
éven belüli folyószámlahitel fel-
vételét a Hungária Takarék Taka-
rékszövetkezettől. 

A következő napirendekben a 
képviselők egyetértettek a Duna-
földvár Város Önkormányzata és 
a Tolna Megyei Kormányhivatal 
között 2013. január 31-én kelt 
Üzemeltetési Megállapodás mó-
dosításával, majd támogatták, 
hogy az 170096074 szakmai szer-
vezeti egység azonosítóval ren-
delkező fogászati körzet ellátását 
tartós helyettesítéssel Dr. Szeibel 
Günther Ádám és Dr. Czika Szi-
lárd lássa el, mint a fogorvosi 
alapellátást végző EL-DENT ►
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Kellemes karácsonyi ünnepeket!
96 Kft. munkavállalói 2017. 

november 01. napjától. Támogat-
ták a Dunaföldvár Város Önkor-
mányzata tulajdonában lévő köz-
területi játszóterek játszótéri esz-
közeinek karbantartását és felül-
vizsgálatát, és a munkára megbí-
zási szerződést kötöttek a Barka 
Kert Kft.-vel nettó 790.000 Ft+Á-
fa, bruttó 1.003.300 Ft összegben, 
a 2018. évi költségvetés terhére.

Ezután a testület pályázat be-
nyújtásáról döntött a Közép- és 
Kelet-európai Történelem és Tár-
sadalmi Kutatásáért Közalapít-
vány által kiírt, az első világhábo-
rú történelmi emlékeit őrző emlék-
művek rendbetétele, renoválása, 
helyreállítása témában kiírt pályá-
zatára, illetve a Vidékfejlesztési 
Program keretében a Duna-Össze-
köt Egyesület LEADER HELYI 

FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁ-
NAK 2014–2020 közötti pályázati 
kiírásaira, majd a SOLTÚT Kft-t 
bízta meg a piactér korszerűsítési 
munkáival. A testület döntött a 
Puskás utca menti árok tisztításá-
nak kivitelezőjéről, majd 2000 
Ft+ÁFA/db áron eladásra jelölte ki 
a leszerelt közvilágítási lámpates-
teket. Döntött a Dunaföldvár, Fe-
hérvári utcában (Gábor Pál utcától 
Vörösmarty utcáig) tervezett zárt 
csapadékcsatorna és parkolók ki-
építésének megtervezéséről, illet-
ve elfogadta a Kadarka utcai feljá-
ró II. ütem felújítási munkái tárgy-
ban a GMZTERV Építőipari Szol-
gáltató Kft. ajánlatát. Az ajánlati 
ár: 9.967.186 Ft + 2.691.140 Ft áfa 
= bruttó 12.658.326 Ft.

A következő napirendben a tes-
tület felhatalmazza Dunaföldvár 

Város Önkormányzatának Pol-
gármesterét, hogy a „Megállapo-
dás az U2500-72 megnevezésű és 
21-31501-1-004-00-07 hivatali 
azonosítóval rendelkező víziköz-
mű-rendszer ellátásának bizton-
sága érdekében” című megállapo-
dásban Dunaföldvár Város Ön-
kormányzatát nevezze meg az el-
látásért felelősök közös képvise-
lőjének és a megállapodást írja 
alá. Ezután a testület elfogadta a 
Közép-Duna Vidéke Hulladék-
gazdálkodási Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodá-
sának módosítását, majd a Paksi 
Többcélú Kistérségi Társulás 
Társulási Megállapodásának 26. 
számú módosítását. 

Ezek után a testület ingatlan 
bérbe adásáról döntött, majd 3 év-
vel meghosszabbította a Part-Ol-

dalak Kulturális Egylet szolgálta-
tási szerződését. A testület 2018-
ra is biztosította a 15 és 18 hóna-
pos gyermekek ingyenes bárány-
himlő elleni védőoltását, majd a 
Holler Utánpótlás Nevelési és 
Felnőtt Club részére – a műfüves 
labdarúgó pálya kialakítása során 
felmerült többletköltségek megté-
rítése érdekében – maximum 
6.000.000 Ft fejlesztési célú visz-
sza nem térítendő támogatást 
nyújtott. 200 ezer Ft-tal támogatta 
a Vallum Íjász Egyesületet. Ingat-
lanügyben benyújtott kérvényről, 
illetve pótkocsi vásárlásáról dön-
tött, végül a 2018. évi Bursa Hun-
garica Felsőoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjrendszerhez nyúj-
tott támogatási keret összegét 
1.000.000-ról 1.150.000 forintra 
módosította. 

Sok évvel ezelőtt, még Nagy 
Gáborné polgármestersége 

idején alakult meg a Duna-Ösz-
szeköt Egyesület, amelynek célja 
az volt, hogy a környék Du-
na-menti településeit turisztikai 
szempontból egységben kezelje, 
az ide látogatók számára komp-
lett látnivalókat, programokat 
nyújtva közös kiadványokkal, 
szórólapokkal.
Ennek az egyesületnek az újra-
élesztéséről számolt be televízi-
ónknak Horváth Zsolt jelenlegi 
polgármester.

Baksay Erika

– Ilonka nagyon szerette volna, 
ha aktívan működik ez a kapcso-
lat, a benne részt vevő Ercsi, Du-
navecse és Dunaföldvár települé-
sek részvételével, de lássuk be, az 
akkori folyamat kissé megakadt. 
Hogy kihozzuk a meglévő kap-
csolatból a legjobbat, összeültünk 
a települések vezetőivel, és meg-
vizsgáltuk, mit tehetünk a terület 
turisztikai fejlesztése érdekében. 

Annak érdekében, hogy ismét 
beinduljon az egyesület működé-
se, először elintéztük a bírósági 
bejegyzéseket, elkészítettük a be-
számolókat, legalizáltuk a műkö-
dést. A dunavecsei polgármester 

illetve önkormányzat vállalta, 
hogy rendezi az egyesület dolgait. 

Talán még emlékeznek rá a 
földváriak, mi volt a célja annak 
idején az egyesület megalakításá-
nak. Mivel az említett települések 
közül egyik sem képes annyi 
programot, rendezvényt előállíta-
ni, ami önmagában erős kínálat 
lenne az ide látogatók számára, 
így logikusnak tűnt, hogy a Duna 
folyása mentén, nagyjából 50 km-
es szakaszon fésüljük össze a te-
lepülések programjait, látnivalóit, 
hiszen van bennünk, ami közös –
vagyis, hogy a Duna a fő attrak-
ció-, és vannak eltérő adottsága-
ink, ami miatt gazdagabb képet 
tudunk mutatni –így például ne-
künk van várunk. 

Maga a Duna önmagában prog-
ram lehet, már, ha rendben van, 
ha megfelelő a vízhozama, ha a 
holtágai képesek programot biz-

tosítani. Annak érdekében, hogy 
ez teljesüljön, utána kellett járni 
annak, mi a kormányzati szándék 
a Duna fenntartásával kapcsolat-
ban. Ahogy ezt az összejövetelün-
kön Dr. Papanek László, a Kö-
zép-Duna-völgyi Vízügyi Igazga-
tóság főosztály vezetője elmond-
ta, a kormányzat nem szándéko-
zik sem vízi erőműveket, sem 
vízlépcsőket építeni, természetes 
megoldásokat keres arra, hogy a 
Dunában levő vízmennyiség a je-
lenlegi évi 170–180 nap hajózha-
tóságot évi 250–270-re javítsa. 
Sem kotorni, sem mélyíteni nem 
akarnak, hiszen az kedvezőtlenül 
befolyásolná a meder állapotát. A 
vízmennyiség megnövekedése 
azzal is járna, hogy megtelnek a 
holtágak, árterületek, ahol ismét 
megtelepedne a jellegzetes állat-
világ, vagyis lenne már értelme a 
vízi turizmusnak, olyanok számá-

ra, akik a horgászás, madármegfi-
gyelés, a természet járása céljából 
látogatnának a környékünkre. 

Tervezzük, hogy Dunaföldvá-
ron szépítjük, fejlesztjük a Du-
na-parti parkot, mód nyílik majd 
kajak, kerékpár bérlésére, hiszen 
a közelben több turisztikai cél-
pont is elérhető például kerékpár-
ral. És, ha már kerékpár, akkor 
nagyon hiányzik még a Dunaföld-
vár-Bölcske 5,6 km-es kerékpá-
rút. Pénz még nincs rá, de keres-
sük a lehetőségeket, hogyan le-
hetne megvalósítani ezt a tervün-
ket is. 

A Duna összeköt

Lakossági tájékoztó
EL-DENT Fogászati és Implan-
tológiai Centrum rendelési ide-
je 2017. november 1-től: 

Felnőtt fogorvosi körzetek
rendelési ideje:

Hétfő: 7.00–13.00 óráig
Kedd: 7.00–13.00 óráig
Szerda: 7.00–13.00 óráig
Csütörtök: 9.00–17.00 óráig
Péntek: 7.00–11.00 óráig

Iskolai-ifjúsági fogorvosi
körzet rendelési ideje:

Hétfő: 8.00–13.00 óráig
Kedd: 8.00–12.30 óráig
Szerda: 8.00–13.00 óráig
Csütörtök: 8.00–13.00 óráig
Péntek: 8.00–11.00 óráig

►
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A jelek szerint felfutóban 
van a Szekszárdi SZC Ma-

gyar László Szakképző Iskola, leg-
alábbis abból gondolom, hogy az 
utóbbi hónapokban sokat írtunk 
róluk: a képzések számának nö-
vekedéséről, a választék bővülé-
séről, a felnőttképzés kiszélesíté-
séről, ezúttal pedig egy fejlesz-
tésről, ami megint csak erősíteni 
fogja az iskola stabilitását. A he-
gesztő szimulátor hasznáról és az 
iskola terveiről Martinkovics Mi-
hály oktató és Hegedüs Ferenc 
igazgatóhelyettes beszélt.

Baksay Erika

– Nagyon örültünk ennek a fej-
lesztésnek, mert olyan oldalról 
erősíthetjük a tanulók ismeret-
szerzési képességeit, ami igen 
közel áll hozzájuk – mondta 
Martinkovics Mihály oktató. – 
Először is igen hatékony eszköz, 
a tanulási idő csökken, könnyen 
nyomon követhető a gyerekek 

fejlődése, de elsősorban azért na-
gyon sikeres oktatási eszköz, 
mert a tanulók a virtuális térben 
mozoghatnak, ahol nagyon is ott-
hon érzik magukat. A tanulást já-
téknak tekintik, egy 3D-s szem-
üvegen át látják a hegesztési fo-
lyamatot. 

Mellékesen igen pontos mun-
kát lehet a szimulátorral végezni, 
a távolság, a szögtartás biztonsá-
gosan gyakorolható, a szögtartást 
a gép 4 pozícióból ellenőrzi. Nem 
pattog a szikra, nincs büdös, nem 
kell anyagot használni, sok időt 
és energiát takarítunk meg vele. 
Mire a gyerekek a műhelybe ke-
rülnek, már magabiztosabban ke-
zelik a munkaeszközüket.

– Nem olcsó gép, de hosszú tá-
von igen költséghatékony a mű-
ködtetése – mondta Hegedüs Fe-
renc igazgató helyettes – nincs 
anyagszükséglet, nincsenek sérü-
lések. A gépet a szakképzési cent-
rum biztosította, hiszen a hegesz-

tő szakma igen keresett szakmá-
nak számít Magyarországon is, 
külföldön is, emellett kormányza-
ti szándék a szakmunkásképzés 
megerősítése.

Maga a szerkezet olyan a gye-
rekeknek, mint egy újabb játék, 
aminek a segítségével a virtuális 
térben játszhatnak, versenyezhet-
nek, csiszolhatják a tudásukat. 
Nagyon élvezik, nagyon szeretik, 
több száz eljárás, varratfajta állít-
ható be a gépen, kicsit olyan, mint 
egy játékpálya, ahol egyre nehe-
zebb pályákat kell bejárni, teljesí-
teni. Természetesen, miután ki-

csiszolták a tudásukat a virtuális 
térben, jön a gyakorlati műhely, 
ahol már élesben hegesztenek, az-
tán a gyakorlat egy valóságos 
üzemben. 

Nagyon fontos nekünk, hogy 
magas szintű képzést biztosít-
sunk, ennek egyik eszköze a he-
gesztő szimulátor. A soron követ-
kező nyílt napunkon –ami no-
vember 23-a – többek között ezt a 
gépet is kipróbálhatják az érdek-
lődők, és bízunk abban, hogy 
kedvet tudunk csinálni a többi kö-
zött a hegesztő szakma elsajátítá-
sához is. 

Hegesztő szimulátor a 
szakiskolában

Fény és remény
Simon István

Advent furcsa, ellentmondásos 
időszak az életünkben. Az egyre 
sűrűdő sötétben egyre több fény 
gyúl az adventi koszorún, a kör-
nyezetünkben és a szívünkben: 
„A nép, amely sötétségben jár, 
nagy világosságot lát. A halál ár-
nyékának földjén lakókra világos-
ság ragyog.” (Ézsaiás) A teremtés 
első mozzanata is Isten fényt hívó 
szava: „Legyen világosság! És 
lett világosság. Látta Isten, hogy a 
világosság jó, elválasztotta tehát a 
világosságot a sötétségtől.” (Te-
remtés könyve 1:3–4) Nem vélet-
lenül cselekedett így, hiszen ahol 
nincs fény, ott nincs élet és nincs 
remény. A halál sötétségével 
küszködő Goethe utolsó kérése is 
ez volt: „Mehr Licht!” – Több 
fény, több világosságot! Az ad-
venti gyertyák a sötétségben vilá-
gítanak, ragyognak, egyre több 
fényt és reményt adnak, mert a 
Világ Világosságára mutatnak. 
Aki maga a fény, aki nem csak vi-

lágosság, hanem fényesség is 
egyben, amely beragyog minden 
sötétséget és fölébreszti szívünk-
ben a reménységet. Isten ugyanis 
ezt mondta: „Sötétségből világos-
ság ragyogjon fel!” Ő gyújtott vi-
lágosságot a szívünkben, hogy 
fölragyogjon előttünk Isten dicső-
ségének ismerete Krisztus arcán. 
Mindezt azért tette, hogy meglás-
suk, a mi Istenünknek emberarca 
van.

A torontói hajléktalan Krisztus 
szobrának másolatai lassan bejár-
ják a világot. Érdekes, hogy a pa-
don fekvő Jézusnak nincs saját 
arca, azonban nem arctalan, mert 
a mi arcunkat viseli. Ki–ki a maga 
vagy felebarátja, netán ellensége 
arcát vélheti fölfedezni rajta. Az 
Advent nagy misztériuma a fölis-
merés maga, melynek három 
mozzanata: a kopogtatás, befoga-
dás és az Úrvacsora. „Íme, én az 
ajtó előtt állok és zörgetek, ha va-
laki meghallja a hangomat, s 
megnyitja az ajtót bemegyek hoz-
zá, s vele vacsorálok, s ő énve-
lem.” (Jelenések k. 3:20) Jézus a 

mi arcunkat viselve kopogtat az 
ajtón és bebocsájtásra vár. E ti-
tokzatos találkozás tükörbe né-
zéssel kezdődik, mert Adventben 
a Názáreti mindenekelőtt a mi ar-
cunkat viseli, akiknek az ajtaján 
kopog. Ajtók és arcok találkozá-
sáról van itt szó, kérdés, hogy föl-
ismerjük-e ebben a csodát. „Né-
hány éjjelre, padra, kőre, adjatok 
immár fekhelyet!...” (J. A.) – kér-
lel minket a hajléktalan Jézus, 
mert a lélek hajléktalansága 
ugyancsak fájdalmas érzés. Az 
önmagunkkal való szüntelen bir-
kózás vagy kötélhúzás, a  magunk 
elégedetlensége és bűntudata, a 
keserűség és a szorongás elidege-
nítenek minket önmagunktól és 
egymástól, vagyis spirituálisan 
hajléktalanokká tesznek. Akár 
magunk, akár mások okozta sebe-
ket ejtünk és hordozunk, így is 
úgy is fájlaljuk azokat, szégyen-
kezünk miattuk és lesütjük a sze-
münk. Mintha a Szenvedő Szolga 
éneke rólunk is szólna, „Eltakar-
tuk arcunkat előle, megvetett volt, 
nem törődtünk vele. Pedig a mi 

betegségeinket viselte, a mi fáj-
dalmainkat hordozta. Mi pedig 
azt gondoltuk, hogy Isten csapása 
sújtotta. Pedig a mi vétkeink mi-
att kapott sebeket, bűneink miatt 
törték össze. Ő bűnhődött, hogy 
nekünk békességünk legyen, az ő 
sebei árán gyógyultunk meg.” 
(Ézsaiás 53:3–4)

Advent másik misztériuma, 
hogy ezt a velünk együtt szenve-
dő és megsebzett Krisztust, s ben-
ne „csekélyke önmagunkat” (J. 
A.) befogadjuk, gyógyítani és 
gyógyulni hagyjuk. Amíg magun-
kat nem szeretjük vagy megvet-
jük, addig Krisztust sem tudjuk 
befogadni, s nem lehet igazi Ad-
ventünk. „Készítsétek az Úr útját, 
tegyétek egyenessé ösvényeit!” – 
biztat bennünket Keresztelő János 
története. Ha utat találunk önma-
gunkhoz, lelkünk mélyén őrzött 
fájdalmas titkainkhoz, akkor utat 
készítettünk a közeledő Krisztus-
nak, aki szolidáris velünk; éhsé-
günkben, szomjúságunkban, be-
tegségünkben, fogságunkban. 
Ezért mondja az ítéletkor: ►
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Kellemes karácsonyi ünnepeket!
„Éheztem és ennem adtatok, 

szomjaztam és innom adtatok, be-
teg vagy fogoly voltam és meglá-
togattatok”, mert minden szenve-
dővel eggyé vált, minden szenve-
désünket magára vette. Advent-
ben Krisztus a mi arcunkat hor-
dozva kopogtat az ajtón és így 
szól hozzánk: „Békesség néktek, 
vegyetek Szentlelket, legyetek ir-
galmasok!” (János 21) Aki meg-
nyitja előtte az ajtót, az Isten 
nagylelkűségének egyszerre ala-
nya és tárgya, mert Advent csodá-
ja maga Jézus Krisztus, a békes-
ség királya. Ha meghalljuk a zör-
getését, a szavát,  megnyitjuk az 

ajtót és elfogadjuk az Úrvacsorát, 
melyben nekünk ajándékozza Ön-
magát, akkor valóban átélhetjük 
az adventi csodát, amely megerő-
sít minket abban a tudásunkban, 
hogy „velünk az Isten, ezért min-
dig van remény”. Péterék, amikor 
még halászok voltak és nem fog-
tak semmit, Jézus szavára re-
ménykedni kezdtek és ismét kive-
tették a hálót. Így tett az öreg ha-
lász, Santiago is, aki 84 napig hi-
ába halászott a tengeren, mégis 
hajóba szállt a 85. napon, hogy 
ismét zsákmányra leljen. Öreg 
volt már, a szerencse is elhagyta, 
mégsem adta föl, egy „tengernyi” 

reménye mégis maradt, mert tisz-
telte, szerette a tengert és remény-
kedett annak nagylelkűségében. 
Tudta, ha akarja gazdagon meg-
ajándékozhatja őt a „gyönyörű 
óceán, a kedves és szép tenger”. 
Hamarosan hatalmas hal akadt a 
horgára, mellyel derekasan meg-
küzdött, de hiába, mert a nagy fo-
gás a cápák martaléka lett. Mégis, 
amikor tengerre szállt, élt benne a 
remény, hogy képes lesz legyőzni 
a balszerencsét meg a horgára 
akadt nagy halat. Santiago nem 
annyira a tengerben reményke-
dett, mint annak Urában, amikor 
így szólt végső erőfeszítésében: 

„Szamárság feladni a reményt, s 
azonkívül bűn is.” Advent „ten-
gernyi” reményt adhat nekünk, 
azoknak akik egész éjjel halász-
tak és nem fogtak semmit, hogy 
újra kivessék a hálójukat, s meg-
fogják a nagy halat, melyet az Úr 
egyedül csak nekik tartogat.

Az egyre sűrűsödő sötétségben 
az adventi fények egyre jobban ra-
gyognak, egyre több reménységet 
hoznak. Engedjük hát, hogy vilá-
gosságuk beragyogja szívünket, 
gondolatainkat és emberi kapcso-
latainkat az ünnepek elmúltával is!

Rendőrségi 
hírek
Tulajdon elleni
szabálysértés

Az elmúlt időszakban próbál-
tunk fokozottan jelen lenni a kül-
területeken is, melynek eredmé-
nye képpen a kollegáim intézked-
tek és eljárás alá vontak több sze-
mélyt falopások, mezei lopások 
elkövetése kapcsán.

Itt hívnám fel ismételten a külte-
rületen közlekedők, tevékenyke-
dők figyelmét, hogy amennyiben 
idegen személyeket, gépkocsit 
vagy szabálysértőt, bűncselek-
ményt elkövetőt észlelnek, azon-
nal értesítsék hatóságunkat.

Közlekedés
A közelmúltban többször emlí-

tett, és közlekedési ellenőrzések 
során tapasztalt hiányosságok, 
szabálysértések sajnálatos módon 
továbbra is előfordulnak. A pasz-
szív biztonsági eszközök haszná-
latának hiánya, a kötelező biztosí-
tás hiánya, a kanyarodás, a közle-
kedési szabályok kisebb fokú 
megsértése a jellemző probléma a 
közlekedők részéről.

A fentiekre tekintettel továbbra 
is fokozottan fogjuk ellenőrizni és 
szankcionálni a szabálysértése-
ket, különösen fókuszálva a mo-
torkerékpárosok, kerékpárosokra.

Bűnügy
Az elmúlt hónapokban tovább-

ra is kisebb értékre elkövetett lo-

pások történtek illetékességi terü-
letünkön, melyekben kollégáim 
több esetben is felderítették az 
elkövetőket, megkerültek az eltu-
lajdonított értékek, így gázpalack, 
telefon, kerékpár.

Sajnálatos módon többször be-
széltünk róla, hogy sok esetben 
rendeltünk el közterületen elkö-
vetett garázdaság, testi sértés mi-
att nyomozást. Felhívtuk a figyel-
met az alkoholos befolyásoltság-
ra, ennek ellenére a közelmúltban 
három esetben következett be tes-
ti sértés, melyben megtettük a 
szükséges nyomozati cselekmé-
nyek elvégzését, az ügyet váde-
melési javaslattal fejeztük be.

Földári Advent
Dunaföldvár, Béke tér

December 4-től
Adventi kiállítás a könyvtár-
ban
December 16. szombat 18:00
A Cantemus kamarakórus ka-
rácsonyi koncertje az Öreg-
templomban
December 17. vasárnap
15:00 Vásárnyitás 
Tea, forralt bor, zsíros kenyér 
– Szent Rókus Borlovagrend
17:00 Gyertyagyújtás 
– Áldást mond Lenkeiné Tele-
ki Mária református lelkész
– az általános iskola alsó tago-
zatának és énekkarának, a Ma-
gyar László Gimnázium tanu-
lóinak és az Ördögszekér 
Táncegyesület műsora
December 19. kedd 18:00
Adventi irodalmi kávéház a 
Marcipán Cukrászdában
Hozd el a kedvenc versedet!
Kötelező fogyasztás: 800 Ft

Művelődési 
ház
Decemberiprogramok

A programokat a Művelődési 
Központban tartjuk. Más hely-
színeket külön feltüntetjük.

A műsorváltoztatás jogát 
fenntartjuk!
17. vasárnap
FÖLDVÁRI ADVENT
19. kedd 18 óra
IRODALMI KÁVÉHÁZ A 
MARCIPÁN CUKRÁSZ-
DÁBAN

Hozd el a kedvenc versedet!
Kötelező fogyasztás: 800 Ft

27–29. szerda-péntek
SZÜNIDEI MATINÉ A 
MOZIBAN

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! 

Téli színházi 
előadások 
Január 17. szerda 19.00
JACQUES DEVAL: FRAN-
CIA SZOBALÁNY 
vígjáték
Szereplők: Győri Péter, Xan-
tus Barbara, Pásztor Máté, Bó-
di Barbara, Rárósi Anita
Boros Zoltán, Germán Lívia, 
Benkő Péter (Turay Ida szín-
ház). Jegy ár: 3.300 Ft

Február 21. szerda 19.00
CHARLES LAURENCE: 
NAGYON NAGY Ő 
vígjáték 2 részben
Szereplők: Gubík Ági, Töl-
gyesy Zoltán, Varju Kálmán, 
Hajdú László (Spirit Színház)
Jegy ár: 3.300 Ft.

►
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Par t-Oldalak

Vajon van-e sajátosan 
dunaföldvári népze-

ne, néptánc? Biztosan állítható-e 
egy motívumról, mozdulatról, 
stílusról, vagy bármilyen elem-
ről, hogy az specifikusan duna-
földvári volna? Mitől dunaföld-
vári egy zene vagy tánc? 
Ezekről a kérdésekről beszélget-
tünk az Ördögszekér táncegyüt-
tes vezetőivel, Appelshofferné 
Rabóczki Anikóval és Appels-
hoffer Jánossal, részben a nyár 
végén bemutatott Földvári lako-
dalom nagy sikere okán. 

Baksay Erika

Arról, hogy egy településnek, 
tájegységnek mik az autentikus 
táncai, zenéi, általában a népzene 
gyűjtők munkájából tudhatunk, 
akik szakszerűen és alaposan fel-
térképezték Magyarország, és 
persze a környékbeli országok 
magyarok lakta részeinek meg-
maradt népi hagyományait. 
Mondjuk úgy, hogy a kellő idő-
ben, amikor még éltek hiteles for-
rások. Ezeket a zenéket, táncokat 
hitelesen feljegyezték, dokumen-
tálták. 

Na, ilyen Dunaföldvárról nincs. 
Nem rögzítettek jellegzetes tán-
cot, jellegzetes zenét, elkerültek 
minket a népzene-gyűjtők. Mi azt 
gondoljuk, ennek az az oka, hogy 
Dunaföldvár, fekvésénél fogva 
mindig is központi hely volt, ahol 
sok ember megfordult, sokan át-
utaztak rajta, megálltak, tovább-
mentek, de így vagy úgy, nyomot 
hagytak maguk után. Egy köz-
ponti elhelyezkedésű települést 
sok hatás éri, vagyis nem marad 
érintetlen, tisztán lokális jellegű. 
Ennél fogva a gyűjtők talán eleve 
feltételezték, hogy nem találnak 
itt autentikus zenei, táncos eleme-
ket, így nem is jöttek hozzánk. 
Madocsára már mentek, sok kör-
nyékbeli településre mentek, ez 
van.

Mi leginkább a még élő idő-
sebb korosztály emlékeire ha-
gyatkozhattunk, akik legalább 
annyit el tudtak mondani, hogy 
egy táncot jellemzően inkább 

egyedül vagy párban táncoltak-e, 
vagy, hogy a leánytáncnál egy-
másba karolva vagy a nélkül, ap-
rózva vagy a nélkül. 

Annyit elmondtak a régiek, és a 
Dunaföldvárról szóló források is 
hangsúlyozzák, hogy a helyiek 
igencsak mulatós, vigadós népek 
voltak.

Akkor hát milyen a földvári 
tánc?

Hát igen, erről inkább csak fo-
galmaink vannak… a helyiek 
jártak például csárdást, lassút is, 
frisset is. Ha egy bizonyos leány 
eljárt Madocsára táncmulatság-
ba, állítólag nem mondták meg 
róla, hogy nem ottani lány. 
Vagyis feltehetően a földvári 
táncok olyanok, mint a környék-
beliek.

Ráadásul a néptáncok mellett a 
19. század végétől elkezdve 
igencsak divatba jöttek az úgy-
nevezett polgári táncok (ezeket 
tánciskolában is tanították), ame-
lyek voltaképpen elnépiesedett 
polgári (társas) táncok, polkafé-
lék, valcer, fox voltak. Emellett 
táncoltak helyben ugrós és esz-
közös táncokat is, bottal, üveg-
gel. 

Mi jó egy településnek vagy te-
rületnek, ha zártan megőrzi a 
hagyományait, vagy, ha változik 
a külső hatásokkal?

Talán az utóbbi, mert természe-
tes, hogy egyrészt az egyének 
egyénítenek, mondjuk egy tán-
con, de az is, hogy a környezet, a 
földrajz, és még sokféle nyitott-
ság beleviszi a maga elemeit, de 
úgy, hogy közben a meglevő sajá-
tosságokon ezek átszűrődnek. 
Minden formálódik: mindenki 
hozzátesz valamit, csiszol rajta, 
egyénít, a habitusához, tempera-
mentumához igazítja, újítani akar, 
másnak lenni. De, ahogy én fiú-
ként szeretném a magam módján 
felülírni azt, amit apámtól láttam, 
úgy akkor is hasonlítok rá, mert a 
gyökereiből nőttem. Ilyen a népi 
kultúra úgy általában, vagyis ter-
mészetes, hogy változik, magá-
ban foglalva egyediségét, stílusje-
gyeit is. 

Sajátos például, hogyan ido-
mul egy polgári tánc az egyedi, 
helyi vonásokhoz. A meghonoso-
dott polgári táncok egy része 
alapvetően kötött szerkezetű, 
szemben a kötetlen, improvizatív 
néptáncokkal. Érdekes, ahogy 
ezeket a táncokat a népi mozgás-
világ hogyan szabadította fel, 
idomította magyarossá, úgy, 
hogy egyes táncok szervesen be-
épültek a paraszti tánchagyomá-
nyokba. Ilyen például a „Hogy a 
csibe, hogy” kezdetű, vagy a 
„Villás farkú fecskemadár” kez-
detű. 

Nincs értelme fájlalni ezt a 
folyamatot, hiszen a divat min-
dig is diktált, más területeken 
is. Tökéletes tisztaságú, auten-
tikus forrást nem nagyon lehe-
tett találni még régebben sem, 
hacsak nem volt a település 
valami speciális okból elzárva 
a világtól. A határ menti tele-
püléseken mindig fellelhető a 
szomszédos ország népeinek 
hagyománya, márpedig sok ha-
tárunk volt mindig, sokféle 
népcsoporttal kerültünk törté-
nelmünk során kapcsolatba 
amúgy is. 

Akkor hát melyek a mi hiteles 
forrásaink?

Néhány Dunaföldvárról szóló 
könyv, kiadvány mellett volt né-
hány lelkes ember, aki kutatta a 
város múltját, így pl. a nemrég el-
hunyt Kiss Éva sok értékes anyag-
gal gazdagította a honismereti 
anyagot, leginkább az oral history 
műfajából. És igen, ma még élő 
idős emberek mesélnek arról, ho-
gyan mulattak, szórakoztak, lako-
dalmaztak, báloztak a régiek. Ők 
mesélték el, hogy a földvári lá-
nyok üveges tánc közben sosem 
kapaszkodtak össze, szembe tán-
coltak, fordultak, és aprózó lépése-
ket jártak. Ezek stílusjegyek, helyi 
jellegzetességek, és senki meg 
nem mondja már, vajon itt miért 
nem kapaszkodtak össze tánc köz-
ben, ha a környéken máshol igen. 
Talán egyszerűen valaha volt egy 
kulcsfigura, aki így gondolta jó-
nak, és így maradt. 

A helyi tánc olyan, mint a helyi 
ember volt. Összekapaszkodós 
vagy sem, aprózós vagy elnagyo-
lós, mulatós, nótát elhúzatós… ta-
lán ezért is olyan érdekes a múltba 
nézni, mert ilyenek voltunk.

Népzene, néptánc Dunaföldváron
Földvárihagyományok
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A dunaföldvári népzenéről, 
néptáncról szóló soroza-

tunkból kihagyhatatlan az Ör-
dögszekér Táncegyesület Földvá-
ri lakodalom című előadása, 
amelyet augusztus végén mutat-
tak be óriási sikerrel. Ennek a 
produkciónak a létrejöttéről be-
szélgettünk az együttes vezetői-
vel, Appelshofferné Rabóczki 
Anikóval és Appelshoffer János-
sal.

Baksay Erika

Beszélgettünk már arról, vajon 
mi számít valódi dunaföldvári 
néptáncnak, népzenének. Kide-
rült, erről csak hozzávetőlegesen 
nyilatkozhatunk. Akkor hát a la-
kodalmas az mennyire dunaföld-
vári?

Ha úgy nézzük, mennyire kü-
lönbözik a környékbeli települé-
sek lakodalmaitól, akkor pont 
annyira, amennyire a táncaink is: 
nem sokban. Ha úgy nézzük, mit 
mesélnek az öregek a régi lako-
dalmakról, akkor nagyon is du-
naföldvári. Ha úgy nézzük, lako-
dalom-e, hát nem, hiszen egy 
színházi előadás. Nem lehet föld-
vári lakodalom, mert nem az. 
Mégis, sokan mondták, mikor 
végigvonultak velünk az utcán, 
megnézték a kikérést, végigkö-
vették az eseményeket, megkós-
tolták a ludaskását, hogy úgy 
érezték, mintha lakodalomban 
lennének, ismerős volt minden, 
az események, a hangulat. Szín-
házi előadást létrehozva nem kí-
vánhatunk többet.

Miért pont lakodalmas?
Egyfelől Anikó a szakdolgoza-

tát ebből a témából írta, vagyis 
otthon volt benne. Másfelől hálás 
téma, szórakoztató, vicces, kellő-
en kötött is, kötetlen is. A témá-
ban fellelhető táncos anyagok jel-
legzetesek, líraiak is, mulatósak 
is, csipkelődőek is; ünnepélyes is, 
profán is, vagyis kínálta magát, 
hogy lakodalmas legyen. Ráadá-
sul voltak idős emberek, akik me-
séltek arról, milyenek voltak a 
lakodalmi szokások, az ételek, a 
táncok, zenék. 

Maga a produkció két részből 
áll: az első felében vásári forgata-
got látunk, ahol kikiáltják az el-
jegyzést, majd jön a tényleges la-
kodalom, lánykéréssel, vonulás-
sal, utcán táncolással, amely a 
Várban kiteljesedik, majd végül 
vérbeli lakodalmas evés-ivásba, 
mulatozásba fordul. Olyannyira, 
hogy ludaskásával, fokhagymás 
marhával vendégül is láttuk a né-
zőket. 

Mennyire követte az előadás a 
valóságos lakodalmi elemeket?

A néző nyilván nem akarja vé-
gigvárni, míg az új asszony min-
denkivel táncol egyet. A lagziban 
ez a hagyomány része, türelme-
sen megvárjuk a sorunkat. 
Ugyanez egy előadáson nem tör-
ténhet meg. Ilyen alapon bizo-
nyos elemek éppen csak említést 
kaptak, más elemek hangsúlyo-
sabbak voltak. Megismétlem, 
színházi előadást láttunk, aminek 
megvannak a műfaji követelmé-
nyei. 

Igen sok öltözék kellett az előa-
dáshoz. Honnan kerültek ki?

Részben meglévő saját ruhák 
voltak, anyai, nagyanyai, 
dédanyai örökségek, szoknyák, 
kacák, kötények, berliner kendők. 
Részben pedig kedves emberek 
felajánlásai, ruhák ajándékba 
vagy kölcsönbe, és csak nagyon 
kis hányadban kellett kötényt, né-
hány kislány szoknyát varratni. 
Nagyjából 40 párt kellett felöltöz-
tetnünk. 

Néhány szót a szereplőkről. 
Például milyen elv alapján vá-
lasztottátok ki a menyasszonyt?

Bizonyára többen szerettek 
volna menyasszonyok lenni, de 
őszintén szólva ez nem igazán 
volt kérdés. Fafka Bori komoly 
színpadi múltjával, előadói rutin-
jával szinte kínálkozott erre a sze-
repre. És megint mondom, nem 
csak táncok füzéréről van szó, ha-
nem komplett színi előadásról. 

Ezért is került bele a produkció-
ba Pataki Dezső, aki egyfajta mo-
derátora lett a történetnek. Mert 
hát van a vőfély, de ő csak a lako-
dalmat vezeti le. A körítéshez, ke-
retbe foglaláshoz több kellett. 

Erre kértük hát Novák Pétert, 
akinek nagyon szeretjük a szöve-
geit, ő meg a mi munkánkat sze-
reti. Kértük, olyan összekötő szö-
veget írjon, ami nem sok, nem 

kevés, ízléses, mértéktartó, ami 
hozzátesz a játékhoz, anélkül, 
hogy eluralná. Ezt a figurát hozza 
Pataki Dezső.

Koreográfia… ?
Nagyon vigyáztunk arra, hogy 

érezhető legyen a lakodalom spon-
taneitása. A lagziban az emberek 
csak úgy táncolnak, nem formáci-
óban, hanem párban, egyénileg, 
bárhogy. Ez a színházban nem mű-
ködhet így, koreográfiára szükség 
van, tehát nem kis munka fekszik 
abban, hogy úgy nézzünk ki, mint-
ha csak úgy mulatoznánk. Talán 
sikerült, hogy az előadás közössé-
gi élmény legyen, akkor is, ha „ki 
van találva”. 

Előadás után Hamar Dániel 
mondta, milyen kár, hogy az embe-
rek nem fedezik fel, hogy nem kell 
szintetizátor, meg egyenletes rit-
mus ahhoz, hogy jót mulassanak. A 
népzenében, néptáncban minden 
megvan, amitől az ember jól érez-
heti magát, táncolhat, udvarolhat, 
mókázhat. Lassú is, gyors is, érzel-
mes is, vidám is, és még sok szép-
ség, ami lassan elveszik, mert nem 
él velünk. Na, rajtunk nem múlik, 
hogy ez ne történjen meg…

Népzene, néptánc Dunaföldváron 
A Dunaföldvári lakodalmas



Dr. Jancsó Erzsébet
II. sz. rendelő, Ilona utca 2.
Telefonszám: 75 / 541–171
Mobil: +36–20 / 446–33–32
Hétfő: 8:00–12:00
Kedd: 14:00–17:00
Szerda: 8:00–12:00
Csütörtök: 14:00–17:00
Péntek: 14:00–17:00 (páratlan h.)
Péntek: 8:00–11:00 (páros h.)
Csecsemő-tanácsadás: kedd 
9:00–11:00-ig.

Dr. Oláh Szilvia
I. sz. rendelő, Gábor Pál u. 2.
Telefonszám: 75 / 341–173
Mobil: +36–30 / 63–63–345
Hétfő: 14:00–17:00
Kedd: 8:00–12:00
Szerda: 14:00–17:00
Csütörtök: 8:00–12:00
Péntek: 8:00–11:00 (páratlan h.)
Péntek: 14:00–17:00 (páros h.)
Csecsemő-tanácsadás: szerda 
9:00–11:00-ig.

Dr. Palkó Ágnes
III. sz. rendelő, Egészségház, Gá-
bor Pál utca 2.
Telefonszám: 75 / 343–712
Hétfő: 8:00–12:00
Kedd: 12:00–17:00
Szerda: 8:00–12:00
Csütörtök: 8:00–12:00
Péntek: 8:00–12:00, illetve
Péntek: havonta 1 alkalommal 
12:00–17:00

Dr. Hallai Róbert
I. sz. rendelő, Irinyi János utca 4.
Telefonszám: 75 / 342–802
Hétfő: 8:00–12:00
Kedd: 8:00–12:00
Szerda: 8:00–12:00
Csütörtök: 12:00–17:00
Péntek: 8:00–12:00, illetve
Péntek: havonta 1 alkalommal 
12:00–17:00

Dr. Englert Rolland
II. sz. rendelő, Egészségház, Gá-

bor Pál utca 2.
Telefonszám: 75 / 343–072
Hétfő: 12:00–17:00
Kedd: 8:00–12:00
Szerda: 8:00–12:00
Csütörtök: 8:00–12:00
Péntek: 8:00–12:00, illetve
Péntek: havonta 1 alkalommal 
12:00–17:00

Dr. Móricz Zoltán
IV. sz. rendelő, Fehérvári utca 30.
Telefonszám: 75 / 541–180
Hétfő: 8:00–12:00
Kedd: 8:00–12:00
Szerda: 12:00–17:00
Csütörtök: 8:00–12:00
Péntek: 8:00–12:00, illetve
Péntek: havonta 1 alkalommal 
12:00–17:00

Központi orvosi ügyelet:
Paks, Tolnai u. 2. (az egykori 
konzervgyár területén, a koráb-
ban „Atomland” néven ismert 
épületben)
Telefonszám: 75/410–222 és 104 
mentők
rendelési idő hétfőtől péntekig: 
16:00-tól másnap 8:00-ig

rendelési idő szombat, vasárnap 
és ünnepnapokon: folyamatosan 
24 órában

Helyi orvosi rendelő: 
Egészségház, Gábor P. u. 2.
Helyi hétvégi (szombat, vasár-
nap) orvosi rendelési idő: 8:00–
12:00

Helyi labor, mintavételi hely: 
Egészségház, Gábor P. u. 2.
Telefonszám: 30/394–3480
rendelési idő: hétfőtől péntekig 
6:40-től 8:30-ig
Péntek: Előzetesen, telefonon tör-
tént bejelentkezés szerint vérmin-
ta levétel lakcímen, mozgásukban 
korlátozott, fekvő és járóképtelen 
személyek részére.
Labor telefonszáma: 30/394–3480

Védőnői Szolgálat: 
Dunaföldvár, Kossuth L. u. 14.
Telefonszám: 75/341–083

Fogorvosi rendelő telefonszá-
ma: 75/441–008

Tájékoztatás
aházigyermekorvosokésháziorvosok 
2018.január1-jétőlérvényesrendelésiidejéről:
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Bakos András a mi alkotó 
művészünk, vagyis mindig 

örülünk, ha hírét halljuk annak, 
hogy más településen is becsü-
lik, kiállítják munkáit. Így történt 
ez most is, hiszen Pakson, a 
Csengey Dénes Kulturális Köz-
pontban állították ki műveit, 
amelyeket december 2-ig láthat-
tak az érdeklődők. Az alkotó te-
levíziónknak beszélt a kiállítás-
ról.

Baksay Erika

Hogyan kerültél a képeiddel 
pont Paksra?

Ismerőseim élnek itt, ők szer-
vezték meg, hogy a művelődési 
házban helyet kapjanak a képe-
im. 

Milyen elv alapján választot-
tad ki a kiállítás anyagát?

A képek többségében újak, úgy 
gondoltam, ezek a képek képvise-
lik legjobban az alkotói énemet, 
jelen állapotomat, de van néhány 

régi kép is, amelyekről úgy gon-
doltam, meghatározóak voltak a 
fejlődésemben. 

Hosszú ideig nem őriztem meg 
az elkészült munkáimat, úgy 
gondoltam, nem elég jók, nem 
ütötték meg a saját magam állí-
totta mércét. Mások unszoltak, 
bíztattak arra, hogy bizonyos 
munkáim jók, mondanak vala-
mit, meg kell tartanom őket. Ma 
már tudom, hogy ez egy termé-

szetes folyamat, az ember fejlő-
dik, a gondolatai is, a technikái 
is, mindig más érdekli, mindig 
van valami új, ami persze nem 
mossa el a régit, csak más. A ki-
állítás legrégebbi képe 98-as, az 
Arizonai álmodozók. Ha ezt 
megnézed, lényegesen nyersebb, 
végletesebb gondolatokat hor-
doz, míg a mai képeimen látsza-
nia kell az intellektuális és tech-
nikai finomodásnak. Ez nem 
csak alkotónál tapasztalt jelen-
ség, az ember maga csiszolódik, 
finomodik, fejlődik a korral. 

Voltak alkotói korszakaid?
Nem hinném, ha voltak is kor-

szakaim, akkor vagy túl sok volt, 
vagy túl kevés, vagyis inkább li-
neárisnak látom a folyamatot. Én 
egy időben festek realista és 
absztrakt képeket, nem idősza-
konként csak ezt vagy azt. A stí-
lust a téma választja meg, ha va-
lami realista megközelítést kíván, 
hát olyan lesz. 

Mondtad egyszer, hogy közel 
áll hozzád az aprólékos, „tróger” 
munka…

Nálam valószínűleg alkati kér-
dés, hogy jól megy az aprólékos, 
matatós, kilátástalannak tűnő 
munka. Nem érdekel, meddig tart 
eljutni valahová, ha látom a célt, 
és az jónak ígérkezik. Van egy 
kép a fejemben, hogyan is kell ki-
néznie, ha kész lesz. Persze a vég-
eredmény lehet, hogy eltér ettől, 
alakul, formálódik közben. De 
nem baj, ez egy ilyen folyamat. 
Olyan is van, hogy nincs igazán 
előttem, mi fog kijönni egy játék-
ból, egy próbálkozásból két szín-
nel, vagy formákkal, de a kísérle-
tezgetés közben alakul a dolog 
egy olyan irányba, amit már tuda-
tosan formálhatok a végeredmé-
nyig. 

Az elkészült műnek mi az élete?
Talán igaz, hogy a műalkotás, 

ha kikerül az alkotó kezei közül, 
önálló életet kezd élni. Megné-
zik, mond valamit a befogadók-
nak, hatással van az emberekre, 
nem egyformán, hiszen az embe-
rek mások. Ettől kezdve a műal-
kotás már nem az enyém, saját 
életet él.

Bakos András kiállítása Pakson

Bakos András
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Májusban vetődött 
fel az ötlet, hogy a 

DFC a megyei harmadosztályú 
bajnokságban is indítson focicsa-
patot a 2017/18-as szezonban. 
Így minden hétvégén láthatná-
nak bajnoki mérkőzést a város 
focirajongói. A megállapodás a 
vezetőséggel és a megyei labda-
rúgó szövetséggel még a nyáron 
megszületett, kezdődhetett a 
csapatépítés. 

Szabados Sámuel

Berényi Péter játékos edzőnek 
nem volt nehéz dolga összehozni a 
keretet. Főleg azokra a játékosokra 
számított, akik munkájuk miatt 
nem tudnak rendszeresen edzések-
re járni, nem férnek be a megyei 
első osztályú keretbe, vagy életko-
ruk miatt már inkább csak hobbiból 
fociznak. A keret azokkal a fiata-
lokkal egészült ki, akik még nem 
értek meg az első osztályra. A mo-
tiváció tehát adott. A DFC II., mint 
tartalékcsapat szerepel. Akik tartó-
san jól teljesítenek, bejuthatnak az 

első osztály keretébe. Természete-
sen hosszabb idő kell egy csapat 
felépítéséhez, akár egy–két év is. 

Az első három mérkőzés bi-
zony vereséggel zárult. A gárda 
viszont nem keseredett el. Tuda-
tosan készültek minden mérkő-
zésre. A szezon közepén jöttek az 
első sikerek. A harmadosztályban 
a feltételek nem igazán kedvező-
ek. A pályák minősége kifogásol-
ható. Gyakran csak két játékveze-
tő vezeti a mérkőzéseket. Mivel a 
játékosállomány nagy része ezen 
a szinten kevésbé technikás, in-
kább a fizikai erőre alapoz. Gya-
kori a durva játék, nagyobb a sé-
rülésveszély. Berényi Péter edző 
viszont éppen a technikára ala-
pozza a csapat játékstílusát, hi-
szen játékosainak jelentős része 
valamikor a megye egyben ját-
szott, van rutinjuk, tapasztalatuk. 
Ezt a lehetőséget nyilván kama-
toztatni kell a többi csapattal 
szemben.  A labda gyors futtatása, 
az összjáték, a váratlan trükközés 
lehet a csapat erőssége, ehhez vi-

szont kellő fizikai állapot kell, 
hogy párosuljon.  

A csapat őszi mérlege öt győze-
lem és hat vereség. Ez a kilence-
dik helyhez volt elegendő. A baj-
nokság végén a harmadik hely 
elérése a cél, ami nem lehetetlen, 
hiszen csak öt pont a hátrány. A 

tél sem lesz holt szezon a fiúk 
számára. Teremfoci tornákon 
vesznek részt, s januárban kezdő-
dik az alapozás. Tervben van a 
keret megerősítése további tehet-
séges játékosokkal. Több jelölttel 
már meg is kezdődtek a tárgyalá-
sok. 

Kerekes Péter
1954–2017

Életének 64. esztendejében 
váratlanul elhunyt Kerekes 
Péter, a Beszédes József Álta-
lános Iskola testnevelés-föld-
rajz szakos tanára, a dunaföld-
vári kézilabda sport utánpót-
lás nevelésének meghatározó 
alakja. 

Középiskolai tanulmányait a 
Magyar László Gimnáziumban 
végezte. 1975-től kezdett taníta-
ni, közben levelező tagozaton 
végezte el a pécsi tanárképző 
főiskolát. Közvetlen személyi-
sége, szellemes humora által 
nagy népszerűségre tett szert di-
ákjai és kollegái körében. Több 
mint négy évtized során generá-
ciókat nevelt, tanított, oktatott. 
Többszörös osztályfőnökként 
sok gyereknek szerzett mara-
dandó ifjúkori élményt közös-
ségformáló képességei révén. 
Kezdetektől fogva nagy hang-
súlyt fektetett a kézilabda sport-
ra és képzésre. Ezekben az évti-
zedekben élte virágkorát váro-
sunkban a kézilabdasport. Csa-
patunk az országos bajnokság 
másodosztályáig jutott el. Péter 
tudatosan készítette fel diákjait 
arra, hogy a legjobbak idővel a 
város felnőtt gárdájába jussanak 
el. Fiú és lány csapatai sokszor 

nyertek megyei diákolimpiát, 
négyszer az országos elődöntőig 
is eljutottak. A nyolcvanas évek 
eleje óta 25 alkalommal rendez-
te meg a Duna Kupa ifjúsági ké-
zilabda tornát, mely települé-
sünk egyik legrangosabb sporte-
seményévé nőtte ki magát. Az 
egész napos rendezvényen telt 
lelátók előtt nagy csapatok, pél-
dául az FTC, Komló, Dunaújvá-
ros fiataljai léptek pályára. Há-
zigazdaként többször elnyerték 
a rangos trófeát. Tanítványai kö-
zül hárman is az ifjúsági váloga-
tottba kaptak meghívást. 
2004-ben az a megtiszteltetés 
érte, hogy a Tolna megyei isko-
lás kézilabda válogatottat ő kí-
sérhette el edzőként egy dániai 
nemzetközi tornára, ahol a kö-
zépmezőnyben végeztek. A ké-
zilabdát igyekezett a legfiata-
labb korosztállyal is megismer-
tetni, 7–8 éves gyerekeknek szi-
vacs kézilabda foglalkozásokat 

szervezett. Haláláig a Dunaföld-
vári Diáksport Egyesület elnöki 
tisztét töltötte be.

Az 1980-as évek eleje óta Ros-
tási Nándor társaként nyaranta 
aktív résztvevője volt az úszó 
tanfolyamoknak évtizedeken át. 
Édesapja halála után, az 1990-es 
évek közepétől pozíció öröklés 
által a helyi vadásztársaság tagja 
lett. Jól érezte magát a közösség-
ben, vonzódott a természethez. 
Éveken át a társaság titkári tisztét 
is betöltötte.  Szabadidejében a 
vadászat mellett sok időt töltött a 
kertben, a szőlőben. 

Pár hónap választotta el a 
nyugdíjkorhatártól, melyet na-
gyon várt, remélve, hogy sok 
időt tölthet nemrég született 
unokájával. Sajnos ez a lehető-
ség már nem adatott meg számá-
ra. Kedves mosolya, napi viccei 
barátai, kollegái, ismerősei szá-
mára nagyon hiányoznak majd.

Szabados Sámuel

Kilencedeik helyen 
zárta az őszt a DFC II.

Szabálymódosítások a 
jövő érdekében

November 5-én zárult 
a Dunaföldvári 

Sporthorgász Egyesület idei ver-
senyszezonja a hagyományos 
rablóhal fogó versennyel. Kelle-
mes őszi idő, közepes vízállás 
várta a 34 résztvevőt. 

Szabados Sámuel

A szervezők szerint meglepően 
sok volt a jelentkező, nyilván ez a 
kedvező időjárásnak is köszönhe-
tő. A nagy létszám ellenére viszont 
az összes, és az egyéni fogás érték 
elég alacsony volt. Első helyen 
Kollár Ervin végzett. A dunaújvá-
rosi horgász 7350 grammos érték-
kel nyerte meg a versenyt. A leg-

nagyobb hal kifogásáért járó kü-
löndíjat is ő nyerte el 2,5 kilós ér-
tékkel. Ervin volt egyesületi tag 
Dunaújvárosban, Solton. Már több 
mint két évtizede a dunaföldvári 
egyesület tagja, elmondása szerint 
itt jól érzi magát. Kedvezőek a fel-
tételek, szép a környezet, barátsá-
gosak a társak. Többször nyert 
versenyeket, szerzett második, 
harmadik helyet. Örül a mostani 
sikerének is. Győzelmében szere-
pet játszott a nagy rutin, a kedvező 
hely, pozíció és természetesen a 
szerencse is. 

Novemberben tartotta rendkí-
vüli küldött közgyűlését az egye-
sület. Kiss Lajos elnök sze- ►



15. oldal

Par t-Oldalak

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.

14. csütörtök
PREMIER
19:00 STAR WARS:
AZ UTOLSÓ JEDIK (12)
szinkronizált, amerikai sci-fi (150 p.)

15. péntek
19:00 MEGJÖTT APUCI 2 (12)
szinkronizált, amerikai vígjáték (100 p.)
21:00 STRATTON (16)
szinkronizált, angol akciófilm (95 p.)

16. szombat
15:00 MIKULÁS
KARÁCSONYRA (6)
szinkronizált, norvég, családi vígjáték (70 p.)
17:00 STAR WARS:
AZ UTOLSÓ JEDIK (12)
szinkronizált, amerikai sci-fi (150 p.)
19:30 ESZEVESZETT ESKÜVŐ (12)
szinkronizált, francia vígjáték (117 p.)
21:30 MEGJÖTT APUCI 2 (12)
szinkronizált, amerikai vígjáték (100 p.)

17. vasárnap
10:00 VUK
Az 1981-ben készült rajzfilm, amit 
Dargay Attila születésének 90. évfor-
dulója alkalmából digitalizáltak és 
újjá varázsoltak
15:00 KINCSEM (12)
magyar, romantikus, kalandfilm (121 p.)
17:30 AZ IGAZI CSODA (12)
szinkronizált, amerikai, családi film 
(113 p.)
19:30 STAR WARS:
AZ UTOLSÓ JEDIK (12)
szinkronizált, amerikai sci-fi (150 p.)

21. csütörtök
19:00 24 ÓRA A HALÁLIG (16)
– Országos premier
szinkronizált dél-afrikai-hongkongi 
thriller (93 p.)

22. péntek
19:00 MEGJÖTT APUCI 2 (12)
szinkronizált, amerikai vígjáték (100 p.)
21:00 STAR WARS:
AZ UTOLSÓ JEDIK (12)
szinkronizált, amerikai sci-fi (150 p.)

23. szombat
15:00 FERDINÁND
szinkronizált, amerikai animációs víg-
játék (90 p.)

17:00 STAR WARS:
AZ UTOLSÓ JEDIK (12)
szinkronizált, amerikai sci-fi (150 p.)
20:00 24 ÓRA A HALÁLIG (16)
szinkronizált dél-afrikai-hongkongi 

thriller (93 p.)

27. szerda 
15:00 FERDINÁND
szinkronizált, amerikai animációs 

vígjáték (90 p.)
17:00 MEGJÖTT APUCI 2 (12)
szinkronizált, amerikai vígjáték (100 p.)

28. csütörtök
15:00 JUMANJI – VÁR A
DZSUNGEL (12)
szinkronizált, amerikai vígjáték (112 p.)
17:00 A LEGNAGYOBB
SHOWMAN (12)
– Országospremier
szinkronizált, amerikai, életrajzi 

dráma (90 p.)

29. péntek
15:00 MEGJÖTT APUCI 2 (12)
szinkronizált, amerikai vígjáték (100 p.)
17:30 JUMANJI – VÁR A
DZSUNGEL (12)
szinkronizált, amerikai vígjáték (112 p.)
19:00 STAR WARS:
AZ UTOLSÓ JEDIK (12)
szinkronizált, amerikai sci-fi (150 p.)

30. szombat
15:00 BELLE ÉS SEBASTIEN:
A KALAND FOLYTATÓDIK (6)
szinkronizált, francia kalandfilm (97 p.)
17:00 A LEGNAGYOBB
SHOWMAN (12)
szinkronizált, amerikai, életrajzi 

dráma (90 p.)
19:30 STAR WARS:
AZ UTOLSÓ JEDIK (12)
szinkronizált, amerikai sci-fi (150 p.)

31. vasárnap
10:00 COCO (6)
szinkronizált, amerikai, családi, ani-

mációs film (105 p.)
15:00 JUMANJI – VÁR A
DZSUNGEL (12)
szinkronizált, amerikai vígjáték (112 p.)
17:30 STRATTON (16)
szinkronizált, angol akciófilm (95 p.)

rint ez már aktuális volt. A 
legfontosabb napirendi pont a jö-
vőbeni horgászati lehetőségek 
biztosítása volt. Ennek szellemé-
ben több szabály módosítására, 
megváltoztatására került sor. 
Ezek többsége természetesen szi-
gorítás, az elnök szavaival élve, 
hogy „Unokáink is tudjanak hor-
gászni.” Véleménykülönbségek, 
viták is voltak, de végül minden 
kérdésben egyezség született. A 
halállomány védelme érdekében a 
cél, hogy minél több kifogott hal 
kerüljön vissza a vízbe. Ennek 
alapja természetesen a szabályok 
betartása, a sportszerűség érvé-
nyesülése. Változás történt egyes 
halfajtáknál a méretekben, a súly-
ban. Módosultak a tilalmi idősza-
kok. Szigorodik az ellenőrzés. Az 
elnök szerint a legfontosabb do-

log, hogy maguk a horgászok ért-
sék meg, hogy mindez a jelen és 
főleg a jövő érdekében fontos. 
Nem az a cél, hogy ezzel elriasz-
szák a horgászokat, hiszen sike-
rélmény, zsákmány nélkül nem 
érdemes horgászni. Az egyesület 
vezetése reméli, hogy a szabály-
módosítások hosszú távra bizto-
sítják a horgászat csodálatos él-
ményét az elkövetkezendő gene-
rációknak is. 

Moziműsor Dunaföldvár
December

Pénztárnyitás: előadások kezdete előtt 1 órával.
Az előtérben büfé: pattogatott kukorica, üdítő

Jegyár: 1.000 Ft (Családi jegy: 3.500/2 felnőtt+2 gyerek)

►
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Kellemes karácsonyi ünnepeket!

ÁLLÁSHIRDETÉS
Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet Dunaföldvár

Béke tér 5. sz. alatti kirendeltségére

hitelezési
munkakör betöltésére 1 fő részére állást hirdet.

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

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

a jakli.janos@hungariatakarek.hu e-mail címen.

Bővebb információt  a 75/541–514-es telefonon adunk.
Jelentkezési határidő:  2017. december 29.

HUNGÁRIA TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET


