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Dunaföldvári az
Év állatorvosa 2017-ben

Magyar Gazdaságért díjat
kapott Barta Ferenc

Dr. Túri Árpád állatorvos, a dunaföldvári Túri Állatkórház vezető
főorvosa kapta meg az „Év állatorvosa 2017” elismerő díjat.

Decemberben ünnepélyes keretek
között kilenc vállalkozó vehette át a
Magyar Gazdaságért díjat Varga Mihály nemzetgazdasági minisztertől
és Demján Sándortól, a Vállalkozók
Országos Szövetségének (VOSZ) elnökétől. A kilenc díjazott között
volt Barta Ferenc, a Barta Ép-Ker
Kft. alapító-tulajdonosa. Televíziónk
a rangos országos elismerésről kérdezte.

» L. MÉSZÁROS IRMA
A dunaföldvári születésű szakember 1981-ben summa cum laude kitüntetéssel végezte az egyetemet. Először a Paksi Állami
Gazdaságban dolgozott, majd
részt vett a bonyhádi állatkórház
beindításában. Szülővárosába
visszatérve üzemi állatorvosként,
majd szarvasmarha-, baromfi és
sertéstelepeken, illetve magánpraxisban végezte munkáját. 1991
óta működteti a Túri Állatkórházat, de rendelőjük van Dunaújvárosban és Kecskeméten is.
Az állatorvos-gyakornokok képzésében vállalt munkája elismeréseként Dr. Túri Árpád korábban
elnyerte az egyetem gyakorlatvezető mesteroktatója címet, az elsők
között lett kisállat-specialista szak-

Az időről
» L. MÉSZÁROS IRMA
Az idővel mindig bajunk van:
jön, megy, repül, nincs. Mindig
kevés, vagy amikor van, nem érzékeljük. Pedig néha meg is tudjuk állítani az időt – egy–egy
pillanatra, amikor az emberi
együttlét boldogságát, vagy valamely természeti jelenség csodáját élvezzük. Az ünnepekkor
talán adódott ilyen pillanat is.
Eltelt, elrepült a 2017-es év, s
beköszöntött az új. Sokféle jókívánság elhangzott: leginkább
egészséget, békességet, szeretetet kívántunk egymásnak. Egy
ismerősöm azt kérte, merjünk
boldogok lenni. Ne nagyok, ne

» BAKSAY ERIKA
Dr. Túri Árpád

orvos, majd a Magyar Állatorvosi
Kamara lógyógyász specialistája.
A Magyar Állatorvosi Kamara aktív tagja, jelenleg is két országos
bizottságban tevékenykedik. Három gyermekéből ketten, Ágnes és
Ákos szintén állatorvosok.
Az elismerő díjat dr. Túri Árpád
nemrég vette át Budapesten a Szent
István Egyetem Állatorvos-tudományi Karán tartott XI. Praxismenedzsment Konferencián. «

kicsik, csak boldogok. Ez akár
szlogen is lehetne az új esztendő
óriásplakátjaira. Persze nem attól leszünk boldogok.
Mert félünk. Félünk a munkanélküliségtől, a betegségtől, az
elmúlástól, félünk a másik embertől. Az emberhez méltó élethez pedig félelem nélkül kellene
élnünk. Félelem és gyűlölet nélkül. Mert a gyűlölet gyűlöletet
szül. Még mindig igazak József
Attila sorai:„Retteg a szegénytől
a gazdag/ s a gazdagtól fél a szegény./ Fortélyos félelem igazgat/
minket s nem csalóka remény.”
Legyen a 2018. év más! Rajtunk is múlik. Vagy már késő?
Bízom benne, hogy még nem.
Mert ne felejtsük: rohan az idő,
s törékeny az emberi élet. «

Milyen szempontok alapján
került Önre a választás?
A helyi VOSZ nevében dr. Süveges Árpád tett javaslatot a személyemre illetve cégemre, ami
után a díj odaítélői megvizsgálták
a cég munkáját. Egy alapos önéletrajzot, illetve a cégről szóló
részletes bemutatkozást kellet készíteni, benne a cég több évre
visszamenő eredményeivel, mindenféle cégadattal. Ennek megismerése után döntött úgy a VOSZ,
hogy én kapom az egyik díjat.
A Barta Ép-Ker Kft. családi vállalkozás, a feleségemmel és gyermekeimmel közösen birtokoljuk a
céget. A családomnak köszönhetem elsősorban a cég sikerét, az ő
támogatásuk nélkül nem ment volna. Köszönöm még természetesen
a vásárlóinknak, és annak a sok
kollégának, aki munkájával hozzájárult a sikerünkhöz.
Milyen volt az ünnepség?
December 1-jén, a Vállalkozók
Napján történt meg az ünnepélyes
díjátadás. Ez az ünnepség az üzleti élet legpatinásabb rendezvénye,
ahogy az ott átadott díjak is az üzleti élet legnagyobb elismerései.
A díjátadás előtt röviden ismertették a cég érdemeit, majd átadták a
díjat.
Mekkora öröm ez?
Azóta sokan gratuláltak, megerősítették, mekkora kitüntetés is

Barta Ferenc

ez. Valahogy az idő előre haladtával egyre jobban örülök, és egyre
inkább büszke vagyok az elismerésre.
Vajon mi lehet a siker a titka?
Mitől jó egy vállalkozás?
Az alapelvünk mindig is az
volt: a vásárló az első. Majd elmondja a szomszédjának, menynyire elégedett, az meg elmondja
a városban. Ha a vásárlónak problémája van, azt mindenképpen
megoldjuk. Nem mehet el rossz
érzéssel.
Voltak jó és rossz évek? Menynyire volt kiegyensúlyozott a cég
működése?
Valójában nem nagyon voltak
mélypontok. A válság idején minden lefele ment, az építőipar nagyon megszenvedte. De a mi cégünk bevétele akkor is nőtt. Fejlesztettük a tevékenységünket, és
növekedni tudtunk, mert előre
menekültünk. Felelősek vagyunk
a cégért, nem csak magunk miatt,
hiszen a munkatársainkon keresztül 50 családot tartunk el.
Mit kell tennie annak, aki sikeres akar lenni a vállalkozói szférában?
Szorgalom, kitartás és szerencse kell hozzá. Ha ezek megvannak, bármire vállalkozol, abban
sikeres leszel. «
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Part-Oldalak évzáró
» L. MÉSZÁROS IRMA
Évzáróját tartotta a dunaföldvári Part-Oldalak Kulturális Egylet,
amely a havonta megjelenő városi
lapot és a Dunaföldvár Tv-t működteti, illetve több kiadvány,
film elkészítésében közreműködött már 1998 óta. Az Egylet helyi értékközvetítő szerepét igazolja, hogy az újságon kívül megszervezte és kiadta közel háromszáz oldalas kötetben Dunaföldvár monográfiáját, a Dunaföldvár

története az őskortól napjainkig
című hiánypótló kiadványt.
Az évzáró vacsorára meghívták
a képviselő-testület tagjait, s
mindazokat, akik hozzájárulnak a
működésükhöz.
Dr. András Ferenc, az egylet elnöke – aki egyébként a Pannon
Egyetem adjunktusa – ünnepi öszszegzőjében felidézte az év során
váratlanul elhunyt két munkatársuk, Kiss Éva és Balogh Emese
alapító tagok alakját. Beszélt a
hiányuk hatásáról s az emberi hal-

hatatlanság filozófiai megközelítéséről. Szólt azokról a változásokról is, amelyek a közeljövőben
várhatók, hiszen nemrég a helyi
képviselő-testület megszavazta,
hogy a Dunaföldvári Part-Oldalak
havilap háromezer példányban
díjtalanul eljusson a város valamennyi lakójához. Tárgyalásokat
kezdenek a kábelszolgáltatóval a
helyi tv-műsor digitális sugárzásának lehetőségeiről, de tervezik
a kommunikációs szakemberek
utánpótlásának megoldását is. A
veszprémi egyetemen hamarosan
elinduló kommunikáció-média
szak gyakorlati telephelye lehetne

Dunaföldvár, ezzel lehetővé válna
a megújulás, s az, hogy ifjú szakemberek kerüljenek a városba.
A vacsorát követő beszélgetések során ötletek, tervek, gondolatok fogalmazódtak meg. Az
együttgondolkodás és -cselekvés
városvezetők, képviselők és a
kultúra „munkásai” között fontos
lehet mindazon célokért, amelyeket az egylet megfogalmazott.
Dunaföldvár szellemi életének
összefogásán, s azok bemutatásán
túl a kultúra, a tudomány ápolását, a helyi értékek közvetítését,
az ismeretterjesztés elősegítését is
feladatuknak tartják. «

téssel, a városi szervezetekkel jó
a kapcsolata, s közösen meg tudják beszélni az összeg felhasználását, elosztását, természetesen a
város javaslatai alapján. Néhány
szóban beszélt a cég jövőbeni terveiről, melyet a fokozatos bővítés
fog jellemezni. Példaként hozta

fel, hogy 2014-ben 200 millió forint helyi adó folyt a város kaszszájába a Pannónia Etanol Zrt.
részéről, a dinamikus fejlődés
eredményeként ez az összeg
2017-ben már 500 millió forint
volt. A létszám bővítésére is lesz
lehetőség idővel. «

matos fejlesztésekre van szükség.
Augusztusban először állt meg a
budapesti Wiking Yacht Club 14
hajóból álló flottája városunkban
szokásos évi Duna-túrája során.

A luxushajók látványa nem mindennapi esemény volt a parton
sétálók számára. Az egyesület halászlével kínálta a vendégeket,
akik nagyon jól érezték ma- ►

Műsorral köszöntötte a város a
szponzort
December 19-én a városháza nagytermében kis karácsonyi műsorral
köszöntötte a városvezetés a Pannónia Ethanol Zrt. vezérigazgatóját,
ezzel a gesztussal köszönve meg a
cég évi adományait, a városnak
nyújtott támogatást.
» SZABADOS SÁMUEL
Horváth Zsolt polgármester
hangsúlyozta, hogy az üzem társadalmi szerepvállalása igen jelentős városunkban, köszönhetően a két fél közt kiépült jó kapcsolatrendszernek. Az évközi kisebb támogatások, a játszótér
felújítások mellett az év végén
1,5 millió forintot kapott a város.
A polgármester szerint ezt háromféle célra használják fel. Az

ünnepek alatt meleg ételt osztanak a Vöröskereszt és az Alapszolgáltató Központ szervezésében a rászorultaknak. Majd 100
darab ötezer forint értékű ételutalványt osztanak szét a Vöröskereszt és a Máltai Szeretetszolgálat javaslatai alapján. A maradék összeget pedig az egészségház légtechnikájának felújítására
szánják.
Julian Patton vezérigazgató
megköszönve a vendéglátást kifejtette, hogy cége szívesen tesz
eleget ennek a feladatnak. Évek
óta ismeri városunkat, mindennapi életét, problémáit, gondjait.
Látja, hogy hol, milyen területeken van szükség segítségre, pénzügyi támogatásra. A városveze-

Ismét kirándulóhajók
állhatnak meg városunkban
Decemberben tartotta évzáró közgyűlését a Dunaföldvári Vízisportkör Egyesület. Süveges József elnök
évi beszámolójában hangsúlyozta,
hogy mozgalmas és eredményes
évet zárt az egyesület.
» SZABADOS SÁMUEL
Jelentős esemény volt, hogy a
két új vízimű az elbontott Botel
Admiral helyére került. Ezek felújítása az év során folyamatosan

zajlott. A vízi szezon jelképesen
május elsejével kezdődött. Megindult a járművek vízre tétele,
karbantartása. A nyár során sok
vendéghajót fogadott Dunaföldvár, köztük külföldi túrázókat is.
Városunk felkerült a nemzetközi
vízi térképekre, mint kikötőhely.
A cél, hogy európai színvonalú
szolgáltatást tudjunk nyújtani
akár a komfort, a technika, vagy a
vendéglátás terén. Ehhez folya-
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Dunaföldvári
► gukat. A tervezett időpontnál

majd két órával később indultak
tovább. Ígérték, hogy jövőre is
megállnak Földváron. A helyi
egyesület tagjai hajóikkal kisebb
–nagyobb túrákon vettek részt.
Taglétszámuk stabil. Vannak kilépők, de helyükre rendszeres a jelentkezés. A létszám a kikötőhelyek függvénye is. Új, hajóval
rendelkező tagok jelentkezése
esetén a kikötő bővítésére lesz
szükség. Az egyesületi elnök beszámolója végén örömmel jelentette be, hogy decemberben el-

kezdődött a régóta várt mederkotrás a part mentén. Ezáltal átlagosan 1,5–1,7 méter mély lesz a
partközel. Tárgyalások folynak
kikötőművek felszereléséről is.
Nagy változást hozhat ez városunk életében. Évtizedek után ismét nagy, akár külföldi kirándulóhajók is megállhatnak a dunaföldvári partszakaszon. Városunk
idegenforgalma látványosan megnövekedhet. Ezt a lehetőséget kell
kihasználni, ne csak a Duna-part
legyen célpont az utazók számára, hanem be kell csalogatni őket

Vízügyi szakemberek tartottak
évzáró gyűlést városunkban
A Nyugdíjas Vízi Társulati Vezetők
Klubja Sződi Imre helyi tag szervezésében december 8-án városunkban
tartotta évzáró gyűlését. Lőrincz
Károly elnök lapunknak adott interjújában elmondta, hogy szívesen
tettek eleget Sződi Imre javaslatának, miszerint Dunaföldváron rendezzék évzáró gyűlésüket.
» SZABADOS SÁMUEL
A klub idén már járt Földváron,
a Beszédes Nap alkalmával, mikor is előadást tartottak és megkoszorúzták a jeles XIX. századi
vízmérnök, Beszédes József sírját. A klub 2008-ban alakult, azzal a céllal, hogy a nyugdíjba vonuló szakemberek továbbra is
tartsák egymással kollegiális, illetve több esetben baráti jellegű
kapcsolataikat, továbbá figyelemmel kísérjék a hazai vízügy
aktualitásait, esetleg tapasztalataikkal segítsék aktív kollegáik
munkáját. A klub háromhavonta
tart gyűléseket, többnyire a fővá-

rosban, fontos eseményük az év
során a négynapos kirándulás,
melynek természetesen szakmai
háttere is van. Ez alkalommal hazai vagy külföldi vízügyi létesítményeket látogatnak meg. Kapcsolatban állnak hazai és nemzetközi vízügyi szervezetekkel, például a Vízügyi Igazgatósággal, a
Magyar Hidrológiai Társasággal.
A vízi társulatok nem állami intézmények. Munkájuk szorosan
kapcsolódik a mezőgazdasági tevékenységhez. A települések belés külterületeinek vízügyi viszonyaival foglalkoznak, például a
kárelhárítás, vagy az öntözés lehetőségei kapcsán. A gyűlés részben az év értékelésével telt, de
szóba kerültek a jövő év teendői
is. Előadások hangzottak el, melyek kiemelték, hogy globális világrendünkben az édesvíz készlet
egyre inkább stratégiai jelentőségűvé válik. Jól kellene gazdálkodni vele és őrizni a minőségét.
Sajnos nemzetközi viszonylatban

a városba, például várlátogatást,
pinceprogramokat lehetne szervezni. A medermélyítés az egye-

sület számára is új lehetőségeket
hozhat, például biztonságosabb
lehet a kikötés, mozgás a vízen. «

sok a probléma ezzel kapcsolatban. Hazánk kedvező adottságokkal rendelkezik hidrológiai
téren, de ezeket még nem minden
esetben tudjuk kellőképpen kihasználni. Gyakori a víz pazarlása, a szennyezés. Sajnos a vízügyi szakemberképzés is visszaesett az utóbbi időben. Sok szakember külföldre távozik. Van tehát teendő bőven. Horváth Zsolt,
városunk polgármestere örömét
fejezte ki, hogy a klub e rangos
eseménye helyszínéül Dunaföldvárt választotta, mely megtisztelő

számunkra. A polgármester rövid
előadásban mutatta be városunkat, kiemelve vizeink, a Duna, a
csatornák, tavak jelentőségét.
Ígéretet kapott arra vonatkozóan,
hogy a klub a jövőben szaktanácsaival segíti majd városunk
vízhasznosítási programját, például az öntözhető területek bővítésének lehetőségeit. A jövő évi
program tervezése kapcsán elhangzott, hogy az egyik kiemelt
esemény lesz a klub számára a
dunaföldvári Beszédes Napon
való részvétel. «

Közel 1,2 milliárdnyi újabb
TOP-os forrásból fejlődik
Dombóvár, Gerjen és Tamási
» TÓTH RÓBERT
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
(TOP) kapcsán ismét jó hírekkel
szolgál a Tolna Megyei Önkormányzat – jelentette ki Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke.
396 millió forintból új óvodát és
bölcsődét építenek Gerjenben, a
városrehabilitációs fejlesztések
pedig a megye két járásközpontját: Dombóvárt és Tamásit érintik.
Tamási „Budai városrészének”, azaz a Kinizsi utca – Honvéd utca – Hunyadi utca – Bajza
utca közvetlen környékének rehabilitációjára kerülhet sor, hiszen a város 250 millió forint
TOP forrást nyert. A leszakadás-

Lőrincz Károly
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sal veszélyeztetett városrészen
megjelenő
társadalmi-fizikai-gazdasági problémák komplex kezelését tűzték ki célul.
Eszközként a társadalmi integrációt és a lakófunkciók fejlesztését nevesíti a pályázat.
Dombóvár a „Mászlony”, a
„Szigetsor-Vasút” és a „Kakasdomb-Erzsébet” elnevezésű városrészeit fejlesztheti 549 millióból. A több mint félmilliárdos
összeg a kedvezőtlen demográfiai helyzetet, az alacsony iskolázottságból és a tartós munkanélküliségből adódó problémákat oldhatja meg.
Fehérvári Tamás szerint karácsony idusán még inkább örömteli a hír, hogy a megye falvai és
városai egyaránt gyarapodnak. «

Dunaföldvári

Mozgalmas évet zárt az
értékőr egyesület
Az Aztakeservit Értékőr Egyesület
december közepén tartotta évzáró
közgyűlését. Ferenczi Zsolt elnök az
évet értékelve kiemelte, hogy igen
mozgalmas, eseményekben gazdag
volt az elmúlt esztendő.
» SZABADOS SÁMUEL
Az egyik legjelentősebb esemény ez évben is a PED Kupa
nevet viselő hagyományos Tisza-túra volt. Ennek során több
környezetvédő, természetbarát
klub, egyesület napokon át gyűj-

tötte a hulladékot, főleg a
műanyag palackokat a folyóban,
illetve az ártéren. Az akciót az esti közös programok tették színessé, melyek kiváló alkalmak voltak a kapcsolatteremtésre, tapasztalatszerzésre. Nyáron készült el a
Szemétszobor projekt, mely országos elismerést is hozott az
egyesületnek. Dokumentumfilm
is készült róla, mely a gödöllői
természetfilm fesztiválon különdíjat kapott. Egész évben zajlottak az Airsoft harci játék prog-

ramjai, melyre más településekről
is érkeztek csapatok. A mozgást,
logikát, taktikát igénylő játék
egyre népszerűbb a fiatalok körében. Az egyesület kreatív részlege
a város közterületein készített rajzokat, festményeket, például a
Vár étterem falán, a Kecskeugrató lépcsősorán. Nyáron pedig felkérést kaptak a Kálvária falainak
dekorálására, ahol városunk múltjának eseményei is megjelennek
majd. Egész évben volt kajak, kenu program, sok horgászat. Igyekeztek a városkörnyék természeti
adottságait mind jobban kihasználni. Együttműködtek más egyesületek akcióiban, például a hor-

gászokkal közösen a Kis-Dunán
szemetet gyűjtöttek, de a kertbarátokkal és a Vallum íjászokkal is
volt közös programjuk. Kapcsolatban állnak a balatonföldvári és
a cigándi egyesületekkel, és nemsokára az erdélyi Borszék is kapcsolathálózatukba kerülhet. Bóka
János titkár a jövő évi tervekről
beszélt. A hagyományos programok mellett új ötletek is felmerültek. Új, nagyobb háromcellás hajó
épül a Tisza-túrára, nagyobb lesz a
befogadóképessége. Az Airsoft
technikai eszközei is megújulnak,
12 modern fegyvert, és hozzá
megfelelő védőfelszerelést szeretnének vásárolni. «

Ismét jelentős összeg gyűlt össze a
jótékonysági bálon
A Máltai Szeretetszolgálat helyi
szervezete hagyományos őszi jótékonysági bálját idén is az általános
iskola aulájában rendezte, tekintettel a nagy érdeklődésre. Jákli Viktor
elnök a rendezvény kapcsán beszámolt arról, hogy ez évben is sok időt
és energiát fektettek az előkészületekre, a szervezésre. Minden évben
igyekeznek valamiféle újdonsággal
meglepni a vendégeket. Idén a szokásos disznótoros menün változtattak.
» SZABADOS SÁMUEL
A zenét ez alkalommal is a közönség által kedvelt palotabozsoki Sützkapelle zenekar szolgáltatta, ahogy a műsort helyi előadók.
Fellépett az Ördögszekér néptáncegyüttes, a Löfan mazsorett
csoport és a Zsigec musicalosok.
Jelentős bevételt hozott idén is a
tombola. Nagyon sok adomány
érkezett. A választék széles volt.
Lehetett nyerni tortát, fürdőbelépőt, vásárlási utalványt, sőt malacot is. A tombolabevétel kb. 350
ezer forint volt. 305 ezer forint
gyűlt össze a helyi művészek alkotásainak árveréséből. A16 műtárgy nagy része festmény, rézkarc, rajz volt. Eladási értékük a
pár ezer forinttól 55 ezer forintig
terjedt. Többek közt Bakos András, Csepeli István, Borzavári István, Fabó Ferenc felajánlásaira

lehetett licitálni. Jákli Viktor szerint a rendezvény tiszta bevétele
kb. hétszázezer forint volt, a korábbi évekéhez hasonló, tehát
nem csökkent az adakozó kedv.
Idén is érkeztek meghívott vendégek, például Pécsről a régió vezetőségét Jónás Gergő titkár képviselte. Jöttek vendégek Budapestről, sőt külföldről, például Szlovéniából, a németországi Niederaibachból, akik adományt is hoztak
magukkal. A karácsony előtti csomagosztásra ez évben bőséges választékot sikerült összeállítani felajánlásokból, vásárlásból. Működött az Adni öröm akció is. A bevásárló központban fiatal aktivisták a karácsony előtti napokban
nagy mennyiségű élelmiszer adományt gyűjtöttek. A csomagok
értéke átlagban nyolcezer forint
volt. Főleg tartós élelmiszert, például lisztet, kolbászt, étolajat,
tésztákat tartalmazott. «

Támogatóink
Dunaföldvár Város
Önkormányzata
Dr. Süveges Árpádné
Kiss Lajos Csaba
Ráthgéber Lászlóné
Petrovics Józsefné
Dr. Hallai Róbert
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Lomtalanítás

jelölt napon végzik el. Kérjük, e
napra helyezzék ki a lomhulladékot!
Lom elszállítás keretében az
alábbi hulladékok kerülnek elszállításra:
• a feleslegessé vált használati
tárgyak, eszközök, bútorok,
melyek a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladják
Nem tartoznak a lomtalanítás
körébe, így nem kerülnek elszállításra:
• a háztartásokban naponta képződő hulladékok
• ipari, mezőgazdasági, szolgál-

tatatási tevékenység következtében keletkezett hulladékok
• veszélyes hulladékok (festékes
doboz)
• építési törmelékek
• gumiabroncsok
• zöldhulladékok (ág, nyesedék,
lomb, fű)
• szénpor, hamu
• föld
• elkülönítetten gyűjtött üveg,
papír, műanyag és fém hulladékok
• gépjárműroncsok
• elektronikai hulladékok
Társasházak esetén a közös
képviselők vegyék fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal a szolgál-

tatás igénybe vételével kapcsolatban.
Kérjük, hogy lomtalanítási igényét a megadott elérhetőségen jelezze a szolgáltató felé!
Ügyfélszolgálat elérhetősége:
Dunanett Nonprofit Kft. 2400 Dunaújváros, Budai Nagy Antal u. 2.
Hétfő: 7:00–15:00
Kedd: 7:00–15:00
Szerda: 7:00–19:00
Csütörtök: 7:00–15:00
Péntek: Zárva
Telefon: +36 25 436–535
Fax: +36 25 436–877
Email: dunanett@dunanett.hu
Kérjük fentiek szíves tudomásul vételét! «

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés

(hullámpapír, nagy méretű kartondobozok)!
Az üveg hulladék gyűjtése:
• italos üvegpalack
• befőttes üveg
Az üveg csomagolási hulladékot
a településen megtalálható üveggyűjtő edényekbe helyezzék el!
Kérjük, ne helyezzen az üvegygyűjtőbe poharat, tükröt, ablaküveget, szemüveget, porcelánt,
fénycsövet, izzólámpát, hőálló
üvegtálat, szélvédő üveget!
A sárga és kék színű hulladékgyűjtő zsákok biztosítását a Közszolgáltató 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 „házhoz

menő gyűjtés” napján reggel 6 óráig
az ingatlanuk elé szíveskedjenek kihelyezni úgy, hogy az a forgalmat ne
akadályozza! Kérjük azokat a lakosokat, akik későn tették ki a zsákokat és nem vitte el a gyűjtőjárat, akkor legyenek szívesek visszavinni
saját ingatlanon belülre!
Dunaföldváron az alábbi szelektívgyűjtő 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
tároló mellé szelektív hulladékgyűjtő vagy egyéb zsákokat!
Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét! «
Gyűjtési napok a 2018. évben:

» DUNAFÖLDVÁR VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

Tisztelt Lakosság!
A Közszolgáltató Dunaföldvár
egész területén a 2018. évben is a
háztartásban keletkezett lomot
házhoz menő formában kívánja
elszállítani.
Minden ingatlantulajdonosnak
a szolgáltató felé egyedileg kell
jeleznie lomtalanítási igényét!
A lomtalanítást (a hulladékszállítási gyűjtési nap figyelembe vételével) az ügyfélszolgálattal történő egyeztetés követően, a meg-

» DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Tisztelt Lakosság!
A Közszolgáltató Dunaföldvár
egész területén (nincs körzet!) a
2018. évben havonta 2 alkalommal szállítja el szelektív hulladékot az alábbiak szerint:
A sárga színű zsákban gyűjtse a
műanyag és fém csomagolási
hulladékot:
• műanyag üdítős, szörpös, ásványvizes palack (PET)
• műanyag flakonok (mosogató-, mosó-, tisztítószeres, öblítős, tusfürdős, samponos)
• műanyag zsugor- és sima fóliák, bevásárló szatyor

Január
17, 31

Február
14, 28

Március
14, 28

• fém italos (üdítős, sörös) és
konzerves dobozok
A fenti műanyag és fém hulladékokat kiöblítve, laposra taposva 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 kartondobozokat kiöblítve, laposra
taposva tegyék a gyűjtőzsákba!
A zsák méretét meghaladó papírhulladékot kötegelve tegye ki

Április
11, 25

Május
9, 23

Június
6, 20

Július
4, 18

Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés
» DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Tisztelt Lakosság!
A Közszolgáltató Dunaföldvár
egész területén (nincs körzet!) a
2018. évben havonta 1 alkalommal szállítja el a zöldhulladékot.
A hulladék gyűjtése a jogszabály alapján kizárólag a Dunanett
Nonprofit Kft. által biztosított

Január
13, 27

Február
nincs

Március
nincs

biológiailag lebomló zsákokban
történhet!
A zsákba csak és kizárólag
zöldhulladék kerülhet, ami olyan
növényi hulladék, amely kertekből, parkokból származik (fanyesedék, ág, gally, fű, lomb fűrészpor, faforgács stb.). Az ágak, galylyak csak aprítva kerülhetnek a
zsákba.

Április
21

Május
19

Június
16

Augusztus
1, 15, 29

Szeptember
12, 26

Október
10, 24

A zsákok átvételét az alábbi elérhetőségen biztosítják:
Dunanett Nonprofit Kft. 2400 Dunaújváros, Budai Nagy Antal u. 2.
Hétfő–kedd: 7:00–15:00
Szerda: 7:00–19:00
Csütörtök: 7:00–15:00
Péntek: Zárva
Telefon: +36 25 436–535
Fax: +36 25 436–877
Email: dunanett@dunanett.hu
A zsákok átvételéhez szükséges
dokumentumok:

Július
21
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November December
7, 21
5, 19

•
•
•
•

személyazonosító igazolvány
lakcímkártya
adókártya
utolsó közszolgáltatási díj
befizetését igazoló csekk
vagy átutalási bizonylat
JANUÁRI HÓNAPBAN CSAK
FENYŐFA GYŰJTÉS TÖRTÉNIK!
Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét! «
Gyűjtési napok a 2018. évben:

Augusztus Szeptember Október November
18
15
20
17

December
nincs
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„Gondolj a múltra, ha számadást
végzel, a jelenre, ha örömöd van…”
(Egy óvónő életútja)

Negyvenéves óvodapedagógusi munkaviszonya utolsó napján is tette a
dolgát az Eszterlánc Óvoda Kossuth
utcai épületében. Mosolyogva fogadta a gyerekeket, ﬁgyelt mindenre, játszott, mesélt, fürge mozgással leguggolt vagy nyújtózkodott a
testnevelési játékban, mindent
együtt a gyerekekkel. Majd az ebédeltetés után összeszedte személyes
holmijait, s másnap új életet kezdett. Nem keserűen, hanem tudatos
döntés után – jókedvűen. Mert a
csúcson kell abbahagyni – mondja
Fabóné Bíró Ágnes.
» L. MÉSZÁROS IRMA
Elhivatottságot éreztem az óvónői feladatokra, sosem gondoltam
munkának. Mindig óvónő akartam lenni – kezdi a visszatekintést. Az általános iskolából sokáig
visszajárt hajdani óvónőjéhez,
Kerekesné Pannika nénihez. Szeretett ott lenni. Később úttörőcsapat-vezető, majd ifivezető volt.
Mindig közösségben, mindig a
közösségért. Az érettségi évében,
1977-ben a választott főiskolán
hat-hétszeres volt a túljelentkezés, így nem vették fel. De a szeptembert már óvodában kezdte, két
hónap múlva pedig óvodavezető
lett képesítés nélkül a Bölcskéhez
tartozó Andráspusztán (a mai
Szent András kastély területén),
ahol a családok sok állami gondozott gyermeket neveltek. Rögtön
a mélyvízbe kerültem. Teljesen
egyedül voltam, de megoldottam
– idézi fel a kezdést. Minden előképzettség nélkül, könyvekből és
az ifimunka tapasztalataiból vezette a foglalkozásokat, szépítette
a termet, étlapot állított össze, írta
az anyagfelhasználást, fogadta az
ellenőrzést. Élvezte. Aztán a következő évben hazahívták, s ő
örömmel jött. A Templom utcai
óvodában sokat tanult idősebb
kolléganőitől, akik engedték,
hogy kibontakozzon. 1979-ben a
jó hírű Kecskeméti Óvónőképző
Főiskola nappali tagozatán kamatoztatta az előző két év gyakorlati
tudását, s begyűjtötte hozzá az el-

méletet. Sikeres, csodálatos időszakot élt meg. De Dunaföldváron óvónőhiány volt, s Sziegl Ferenc igazgató ismét hazahívta.
Így levelező tagozaton szerezte
meg diplomáját. Az évtizedek során a település különböző óvodáiban dolgozott, ott, ahol éppen
szükség volt rá. Hol beosztott
óvónőként, hol tagóvoda-, vagy
óvodavezetőként. Többször üres
termet varázsolt át csoportszobává, amikor új óvodát indítottak,
majd fájó szívvel ürítette ki, ha
megszüntették.
– Csupán tettem a dolgomat
legjobb tudásom, meggyőződésem és lelkiismeretem szerint,
mindig az óvoda és annak lakói
érdekében, a családokat segítve.
A mi óvodánkban szerveztünk
először Szülők bálját, évente több
alkalommal családi kirándulásokat. Gyakran harcokat, személyes
konfliktusokat is felvállaltam,
hogy az óvodásaim megfelelő körülmények között, változatos fejlesztőjátékok segítségével, minél
felkészültebben indulhassanak tovább – összegzi a pályáját. Mindig azt vallotta, hogy egy pedagógusnak folyamatosan tanulnia
kell, meg kell újulnia. Hiszen nagyon sok változás történt az elmúlt negyven évben. A néphagyományőrző óvodai nevelési
programot választották akkor,
amikor ez még nem volt divat, később beépítették a hagyományaikat az új tevékenységközpontú

programba. Igyekezett elémenni a
kihívásoknak. Használta az internetet a mindennapi ötletek gazdagításában. Részt vett a Comenius
I. minőségirányítási program kidolgozásában. Elvégezte a közoktatás-vezetői szakot, elsőként készítette el a portfólióját, elnyerték
a „Zöld óvoda”, a „Biztonságos
óvoda” címet. A művészeti, később a természeti munkaközösség
vezetőjeként továbbképzésekre,
tapasztalatszerzésre vitte munkatársait, kapcsolatot alakított ki
más települések óvodapedagógusaival. Kollégáival gyűjteményeket, projekteket készítettek. Beszámolói 2015 óta folyamatosan
megjelennek az Óvodai nevelés
című folyóiratban.
– Óvónői hivatásom volt az életem, soha sem néztem, hogy lejárt
a munkaidőm. Célom és feladatom volt, hogy játékos formában
a gyakorlatban, mozgáson keresztül fejlesszem a gyermekek tudását, felkészítsem őket az iskolára,
alapokat adjak a jövőjükhöz. Sikeresnek érzem a munkám, hiszen élményeket nyújtva, szeretetben neveltem, szebbé, változatossá, mozgalmassá tettem a
gyermekkorukat, tartalommal töltöttem meg a hétköznapjaikat.
Olyan lelkesen mesél, hogy elcsodálkozom: vajon mit fog csinálni egy elhivatott óvónő nyugdíjasként. Mosolyog. Szeretné tapasztalatait a szakfolyóiratban
megosztani. Három fia, egy ötéves és egy egyhónapos unokája
van, velük is több időt szeretne
majd tölteni. Aztán a hobbik! Ágnes a dunaföldvári Vadásztársaság tagja, négyéves kora óta édesapjával járta az erdőt, ebben a világban nőtt fel. A társaságban a
legnagyobb aranyérmes vadkant
ő lőtte 2012-ben. A természetközelség a másik szerelemben, a fotózásban is megjelenik. Férjével
együtt a dunaújvárosi Mezőföld
Természetfotó Egyesület tagja,
képei kiállításokon szerepelnek.
A fotók születéséhez pedig kirándulni, utazni is kell.
Amikor felhívtam, először szabadkozott, hogy nincs mit mesélnie. Aztán a találkozáskor jöttek
az emlékek, a gondolatok, és mesélt, mesélt. Egykori és mostani

6. oldal

óvodásairól, arról, miért jó a vegyes csoport, miként látta meg a
gyakorlaton lévő hallgatóban
vagy a dajkában, hogy a pályára
termett-e, a nehéz sorsú családokról, a nevelési programokról. Mesélt, s nem vettük észre, hogy
mennyi idő telt el. Mint ahogy az
a negyven év is gyorsan elrepült.
– Almafát ültettünk, amikor
Zöld óvoda lettünk, hogy együtt
gondozva fogyasszuk el a termését. Ezt a fát már nélkülem nevelik tovább, de a gyümölcsét ízlelve talán majd rám gondolnak egy
kicsit – tűnődik el egy pár percre.
Aztán ahogy elindulunk a beszélgetés helyszínéről, az utcán sorra
ráköszönnek, megállítják. – Ilyenkor érzem, volt értelme negyven
évig óvónőként dolgoznom – öszszegzi, s már a következő napok
terveiről beszél, mert múlt, jelen
és jövő együtt fontos számára.
Mottóul ezért is választotta a következő gondolatot: Gondolj a
múltra, ha számadást végzel, a jelenre, ha örömöd van, a jövőre
mindenben, amit cselekszel! «
(A Dunaújvárosi Hírlap 2017.
december 11-i cikke nyomán)
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A megújult földvári oltárkép a
szabadkai tárlaton
Szabadkán állították ki a dunaföldvári egykori ferences Szent Anna
templom egyik oltárképét, amely
Páduai Szent Antalt ábrázolja. A budai festőműhely 18. századi mestere, Falkoner Xavér Ferenc munkáit
bemutató tárlat ünnepélyes megnyitójára Dunaföldvárról egy busznyi csoport utazott Fafkáné Simon
Ildikónak, a Művelődési Központ
munkatársának a vezetésével.
» L. MÉSZÁROS IRMA
A Szabadkai Városi Múzeum
kiállítóterének központi helyén
látható a földvári oltárkép, amelyet a ferences templomok anyagát elhivatottan kutató Korhecz
Papp Zsuzsanna festő-restaurátorművész, a múzeum tanácsosa
talált meg a helyiek által Barátok
templomának nevezett katolikus
templom oratóriumi folyosóján. A
szinte teljesen elsötétedett képben
a kutató meglátta a jellegzetes jegyeket, s a vizsgálatok során,
mint mondta, festészettechnikai
és stíluskritikai alapon Falkoner
Ferenc műveként azonosították.
A földvári ferences templom
háztörténete, azaz a Historia Domus sajnos nem számol be a kép
rendelésének körülményeiről, pedig egy másik oltárképfestő,
Schervitz Mátyás nyomát a kutató

itt találta meg. Minderről Korhecz Papp Zsuzsanna még a 2016
őszén Dunaföldváron, a Népszerű
Tudomány keretében tartott előadásán számolt be. Akkor ajánlotta
fel, hogy ingyen restaurálja az
egyik képet a kiállításon való lehetőségért. Ez valósult meg most
– mindegyik fél nagy örömére.
Mivel az oltárkép a dunaföldvári
római katolikus plébánia tulajdona, az akkori plébános Petkó Tamás atya jóváhagyó hozzájárulására, Vörös Ágota egyházgondnok segítőkészségére volt szükség. A kép elszállítását a Fafka
család támogatásával és szervezésében Kelemen János végezte.
Szabadkán a földváriak gyönyörködhettek Falkoner Ferenc
festményében, amelynek középpontjában Szent Antal áll, jobb
karján a kis Jézussal, aki a Szentírást jelképező piros könyvön ül,
másik kezében liliom. Fejük fölé
– a kutató szerint utólag – ezüst
koronákat erősítettek. Felettük
egy nagy angyal ereszkedik alá
koszorúval. A budai mester jobbra tőle szárnyas fejecskéket, a kép
alsó sarkában pedig két könyvet
olvasó angyalkát jelenített meg.
Ráadásul a bal alsó részen még
egy teljes csendéletet is látunk:
vázát virágokkal és mellette

könyveket. A háttérben pedig egy
viharban hánykolódó hajót. A képen a restaurálás után vált olvashatóvá a jelzet, s így teljesen bizonyos, hogy ez az oltárkép Falkoner Ferenc műve.
A skót származású budai Falkoner művészcsalád alkotói jelenlétével az egész 18. századot betöltötte. Falkoner Xavér Ferenc
(1737–1792) korának megbecsült
és megbízásokkal elhalmozott barokk mestere volt. Életműve Közép-Európa művészettörténetéhez
is fontos adalék. A festészet alapjait a nagyapai műhelyben sajátította
el édesapja halála után. A Bécsi
Akadémián tanult, majd a műhely
vezetőjévé vált. A dunaföldvári oltárképet 1780 körül festette. Művészetét főként oltárképei jelentik,
amelyeket elsősorban az egykori
Kapisztrán János ferences rendtartomány templomai őriznek a történelmi Magyarország területén. Alkotásai Budapest, Budakeszi, Baja, Dunaföldvár, Szeged, Vác, valamint Bács, Futak, Eszék, Nekcse
templomaiban találhatók, de múzeumokba is kerültek példányok.
Műveit jó kompozíciókészség jellemzi. A lendületes festésmód, a
sárga alapozáson kialakított egyedi színkezelés és a sajátos női-,
férfi- és angyalarcok teszik őt felismerhetővé – olvasható a tárlat
négynyelvű katalógusában.
A Szabadka egyik szép szeceszsziós épületében lévő városi múze-

umban a kiállítás megnyitóján kétnyelvű köszöntőt mondott Hulló
István múzeumigazgató, Mirko
Štefković, a Szabadkai Egyházmegye titkára, s előadást tartott dr.
Jávor Anna, a Magyar Nemzeti
Galéria ny. gyűjteményi igazgatója. Közreműködött Molnár Krisztina fuvolaművész. A rendezvényen a földváriakon és a helyieken
kívül részt vettek a Magyar Ferences Rendtartomány, a Magyar
Képzőművészeti Egyetem és a Bajai Múzeum képviselői is.
A kiállítás egy 2000-től 2020-ig
terjedő nemzetközi projekt egyik
állomása, s ennek keretében eddig hetven alkotást sikerült újjávarázsolni, s ily módon feléleszteni és megőrizni a múlt értékei
közül. A kiállítás kurátora dr.
Korhecz Papp Zsuzsanna. A képek jó részét ő restaurálta, de a
munkában részt vettek a budapesti Képzőművészeti Egyetem friss
diplomásai is.
A későbarokk mester kiállításának anyaga, a földvári oltárképpel
együtt 2018 májusáig látható Szabadkán, majd Eszék, Baja és Budapest művészetbarátai láthatják.
Dunaföldvárra a tervek szerint
2019 februárjában érkezik vissza
a Páduai Szent Antalt ábrázoló
festmény, amely bizonyára új helyet kap a templomban.
A földváriak a megnyitó után
Korhecz Papp Zsuzsanna vezetésével megismerkedtek a város nevezetes helyeivel, a magyar szecesszió szép délvidéki építményeivel. Megnézték a szecesszió
szimbólumát jelentő városházát
és egyik remekművét, a Raichle-palotát. Akik először jártak
Szabadkán, megállapították: ide
vissza kell jönni. «
(A Dunaújvárosi Hírlap 2017.
december 27-i cikke nyomán)

Tervezés
• Családi házak (szoc.pol.is!), üzletek,
• irodák, ipari épületek, melléképületek.
Értékbecslés
• Hitelkérelemhez,
• ingatlan adás–vételhez.
Ingatlanforgalmazás
• Építész tanácsadással,
• teljes körű ügyintézéssel, ügyvéd közreműködésével, ingyenes nyilvántartással.

Elekné Csollány Éva,
mobil: (30) 959–29–33 vagy (30) 937–53–24
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Üléstermi
tudósítások
Dunaföldvár város képviselő-testülete december 12-én tartotta soros
ülését, melynek napirendjén 19 nyilvános és két zárt ülésen tárgyalandó téma szerepelt.
» BAKSAY ERIKA
Az első napirendben a képviselők úgy döntöttek, útjára indítják a Béke tér, Reiter köz, Mészáros utcát érintő felújítási tervüket,
melynek részletei:
◊ A járdák, térburkolatok felújítása, átépítése, az elektromos és kábel tv hálózat földkábelesre történő átépítése,
az ivóvíz vezeték rekonstrukciója illetve a hiányzó
csapadékcsatorna hálózat kiépítése.
◊ A kispiac burkolatának a bazalt burkolattal való felújítása és szintjének a díszkút
szintjére emelése. A téren
található 12 db japánakác fa
és 1 db platán fa kivágása és
előnevelt, konténeres, a parkoló felület kialakítását követően nyert zöld felület méretének ismeretében meghatározandó számú, akkor
megnevezett fafajtával történő pótlása táj- és kertépítő
szakember bevonásával. A
téren nem vágnak ki a hirdető oszloptól a Kossuth L. utca Béke tér kereszteződés
irányába indulva 4 db japánakác fát.
◊ A Takarék épületétől kiindulva a Reiter köz kereszteződéséig a járda kétszer égetett
piros kerámia téglából történő megépítése 2 m szélességben.
◊ A parkoló felületére bazalt
burkolat kiépítése. A nyertes
gazdasági szereplőnek vállalnia kell a burkolat-változás
miatti tervezési költség viselését és lehetőségek kidolgozását további parkolóhelyek
kiépítésére.
A beruházás megvalósítása érdekében az önkormányzat biztosítja a beruházás pénzügyi fedezetét a 2018. évi költségvetés ter-

hére, bruttó 250 millió forintot, és
feltételes meghívásos közbeszerzési eljárást indít, mely eljárást
rögzíti Dunaföldvár Város Önkormányzatának 2017. évi közbeszerzési tervében – az eljárás címe: „Dunaföldvár, Béke tér felújítása I. ütem”.
Ajánlattételre meghívja az
alábbi gazdasági szereplőket:
1. Soltút Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.)
2. Délút Kft. (6750 Algyő, Kastélykert u. 171.)
3. Strabag Általános Építő Kft.
(7628 Pécs, Eperfás u. 6.)
4. Scorpio-Trans Kft. (2117 Isaszeg, Diófa u. 2.)
5. Duna Aszfalt Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.)
A feltételes közbeszerzési eljárás lebonyolításával járó szakértői
feladatokat a Magistratum-S Kft.
(6000, Kecskemét, Lestár tér 1.)
látja el. A megbízási díj: nettó
1.900.000 Ft + ÁFA = bruttó
2.413.000 Ft, melyet a 2018. évi
költségvetés terhére biztosít a testület.
A második napirendben a képviselők úgy döntöttek, hogy a
Dunaföldvár Város Településképi Arculati Kézikönyvét elfogadják, majd a Dunaföldvár,
Bölcske, Madocsa Köznevelési
Intézményfenntartó 2017. évi
költségvetési zárszámadását fogadták el.
Ezután a testület elfogadta saját 2018. évi munkatervét, illetve
az Oktatási-, Kulturális, Egészségügyi-, Szociális-, Ifjúsági és
Sport Bizottság 2017. évben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóját. A
testület elfogadta a 2018. évi
Belső Ellenőrzési Tervet, majd
2018-ban is a Pantar Bt-t bízta
meg a közköltségen történő temetések szolgáltatási tevékenységével. A testület úgy döntött,
hogy a környezet védelmének
általános szabályairól szóló törvény értelmében a 2017. évre vonatkozóan Dunaföldvár Város
környezeti állapotát megfelelőnek tartja.
A következő napirendben a képviselők úgy döntöttek, hogy a város névértéken, azaz 4.000.000
forintért megvásárolja Dunaúj-

város Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező,
a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.-ben levő üzletrészét. Felhatalmazza a polgármestert az üzletrész adásvételi
szerződés aláírására. A vásárlás
eredményeként Dunaföldvár
Város Önkormányzata a Mezőföldi Regionális Víziközmű
Kft.-ben 2,21%-os üzletrésszel
és 10,87%-os szavazati aránnyal
rendelkezik.
Ezután a testület úgy döntött,
hogy pályázatot nyújt be a Jövőnk
Energiája Térségfejlesztési Alapítvány 2017. évi pályázati felhívására „az életminőséget javító
beruházások támogatása” című
pályázati ablakra. A tervezett fejlesztés: „A Könyvek és a Kultúra
Háza” Dunaföldvár, Rákóczi u. 8.
szám alatti ingatlan felújítása. A
Képviselő-testület a fejlesztés
megvalósításához a pályázat keretében 90 000 000 Ft támogatást
igényel és 48 461 539 Ft saját erőt
biztosít a 2017. évi költségvetése
terhére.
Egy másik pályázati döntéssel
az önkormányzat pályázatot nyújt
be a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány 2017. évi pályázati felhívására „energetika racionalizálási projektek megvalósításának támogatása” című pályázati ablakra. A tervezett fejlesztés: 7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 4. szám alatti ingatlan
energetikai korszerűsítése. A képviselő-testület a fejlesztés megvalósításához a pályázat keretében
15.000.000 Ft támogatást igényel
100% támogatás intenzitás mellett.

Ugyanezen
alapítványhoz
gyermeknap szervezésére, illetve
a Béke tér 1. szám alatti társasház felújítása kiviteli terveinek
elkészítése pályázik az önkormányzat, összesen 6 millió Ft értékben.
A következőkben a testület a
PART-OLDALAK című havi
megjelenésű helyi újság kiadását és a lakosság számára ingyenesen történő terjesztését támogatta, ennek érdekében az újságot kiadó PART-OLDALAK
Kulturális Egylet részére a
2018-as évben 12 lapszám megírására és a háztartásokba történő ingyenes terjesztésére (3000
példány/hó) 5.136.000 Ft vissza
nem térítendő működési támogatást nyújtott. Gema Zoltánt
bízta meg a Dunaföldvár, Fehérvári utcában (Gábor Pál utcától
Vörösmarty utcáig) megtervezteti zárt csapadékcsatorna, burkolt árok és parkolók kiépítésének tervezésével. Ezután a testület lakossági kérelemről döntött, Suska Pált bízta meg útszéli bokrok, fák irtásával, csonkolásával, végül a Dunaföldvár
Kossuth L. u. 4. szám alatti ingatlan 198,63 m2 részét a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Egyesület dunaföldvári csoportja számára bérlet formájában
2018. július 1. napjától 15 év
határozott időre biztosította
bruttó 1.408.295 Ft/év, 117.358
Ft /hó bérleti díj ellenében.
A zárt ülésen a képviselők földterületek adásvételével kapcsolatos szerződés jóváhagyását támogatták, majd lakossági kérelmet
bíráltak el. «

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

Sikerekben gazdag,
boldog új évet kívánunk
minden kedves
vásárlónknak!
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Előadás a reformáció
magyarországi terjedéséről

Ünneplőbe öltöztették a lelküket
» L. MÉSZÁROS IRMA

A Népszerű Tudomány előadássorozat keretei közt decemberben Dr.
Varga Szabolcs, a Pécsi Hittudományi Főiskola tanára tartott előadást
a reformáció magyarországi megjelenéséről és terjedéséről.
» SZABADOS SÁMUEL
A reformáció a XVI. században nem csak Európában, de hazánkban is nagy jelentőségű
kulturális, társadalmi és politikai változásokat eredményezett
néhány évtized alatt. Először az
1530-as években, a hazánkban
élő német kisebbség körében jelentek meg az új tanítások, nyilván a nyelvi azonosság miatt. A
felvidéki és erdélyi szász városi
polgárság körében alakultak
meg az első hitközösségek. Ez a
kezdeteket jelentette. A magyarok körében a terjesztésben
nagy szerepet játszottak a német
egyetemeken tanuló, majd hazatérő diákok. Hazánk akkori politikai állapotai kedveztek az új
tanok elterjedésének. A török
hódítás következtében az ország
három részre szakadt. Nem volt
egységes és erős katolikus állam, mely hatékonyan fellépett
volna ellene, mint például Spanyolország, vagy Franciaország.
A török hódítókat pedig nem érdekelte, hogy az általuk megvetett keresztények mely vallási
irányzatokat követtek. Az új
vallás kezdetben a polgárság és
a parasztság körében terjedt, de
hamarosan a nemesség, sőt a
főurak körében is szaporodott a
hívek száma. A főurakat a hitbéli elkötelezettség mellett az a
világi tény is motiválhatta, hogy
a katolikus egyház földbirtokainak a megszerzését is lehetővé
tette a protestantizmus. Kulturális téren egyfajta szellemi pezsgést eredményezett Magyarországon is a reformáció. Iskolák,
könyvtárak, nyomdák szerveződtek. Nőtt az olvasottság, a
tudás utáni igény. Fontos volt a
biblia magyar nyelvre fordítása.
Megteremtődtek a magyar irodalmi nyelv kialakulásának

Dr. Varga Szabolcs

Hagyományos szép adventi
programját tartotta kedden a városi könyvtár szervezésében
működő Rátkay László Irodalmi
Kávéház Dunaföldváron. Gitárés hegedűmuzsika, énekszó és
írók-költők sorai töltötték be az
ünnepi díszbe öltöztetett Marcipán cukrászdát. Elhangzott többek között Ady Endre, Dsida
Jenő, Gárdonyi Géza, Dutka
Ákos, Fekete István egy–egy
írása, de karácsonyhoz kapcsolódó mese és mai történet is.

alapjai. Lehetővé vált a szentírás nem csak latin, de magyar
nyelvű értelmezése is. Hazánkban is több irányzata alakult ki a
reformációnak a XVII. századra. Az európai tendenciát követve már ugyanebben a században
Magyarországon is megerősödik a katolikus egyház. Megindul a rekatolizáció, azaz a hívek
visszacsábítása a katolikus hitre. Főleg a nemesség körében
volt jelentős a visszatérés, becslések szerint 25–30 százalék lehetett. «
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Akadtak, akik saját írásukkal
ajándékozták meg a hallgatóságot.
A havonta megrendezett programok sorában ez az este rendkívüli alkalom, hiszen a földvári
irodalombarátok nem hívnak
előadót, hanem a maguk olvasmányaiból, saját szövegeikből
nyújtanak át egyet–egyet a közösségnek. Az igényes és elgondolkodtató válogatás az idén is
meghitt hangulatot, nagy élményt nyújtott a résztvevőknek.
Az est hozzájárult, hogy ünneplőbe öltöztessék a lelküket. «

Dunaföldvári
Simon István

Adjon Isten…
Adjon Isten szép újévet,
az újévben kevés vétket.
Vétek mellé bocsánatot,
elűzni majd a bánatot.
Adjon télre nagykabátot,
melengesse, aki fázott.
Nyáron adjon hűs árnyékot,
bús szívünkbe vidámságot.
Adjon esőt a vetésre,
nyissa a szánk nevetésre.
Olykor vigasztaljon minket,
gyógyítsa be sebeinket.
Sötétségben világítson,
tévelygőket irányítson.
Kinek állapota „laza”,
kézen fogva vigye haza.
Magányunknak vessen véget,
töltse be az ürességet.
Sivatagi szárazságban,
szívünkben is szomjúság van.
Sziklából fakasszon vizet,
jusson egy korty mindenkinek.
Mannát meg fürjet is adjon,
hogy a hitünk el ne hagyjon.
Vándorláshoz küldjön botot,
munkát adjon, ne robotot.
tanítson minket pihenni,
egyszer tenni, máskor lenni.
Adjon erős köteléket,
szerelmet, mely nem ér véget.
Adjon a lábasba rántást,
a családba gyermekáldást.
Ölelésből sokat adjon,
hogy a szívünk meg ne fagyjon.
Házat adjon házasoknak,
enyhülést a lázasoknak.
Gyermekeknek jó szülőket,
jó szülőknek csecsemőket.
Madaraknak puha fészket,
éhezőknek meleg étket.
Haragosnak kibékülést,
autósoknak gyerekülést.
Barátságot barátoknak,
illatot a virágoknak.
Betegeknek egészséget,
időseknek könnyű véget.
Ne legyen üres a pince,
ha ihatnék Pál meg Vince.
Másnap adjon borogatást,
ostor helyett simogatást.
Adjon mindenből eleget,
sose kérjünk felesleget.
Adjon Isten olyan évet,
mely a végén ér csak véget.

Karácsonyi teaház
Teadélutánnal köszöntötték az ünnepeket és búcsúztatták az évet a
Magyar László Gimnázium diákjai és
tanárai a téli szünet előtt. A diákönkormányzat által szervezett program célja, hogy a diákok és a tanárok kötetlen, ünnepélyes hangulatban töltsenek el pár órát a karácsony és az újév jegyében.
» SZABADOS SÁMUEL
A résztvevők által hozott tea és
sütemény-különlegességek csak
fokozták az ünnepi hangulatot.
Zenés, verses program indította a
délutánt, természetesen a diákok
közreműködésével. Elsőként az
iskola művészeti csoportja mutatta be adventi műsorát, melyet a
Teleki zenepedagógus házaspár
állított össze, főleg az alsóbb évfolyamok tehetséges gyerekeinek
közreműködésével. Modern és hagyományos karácsonyi dalok, versek hangzottak el, némelyiket a
közönség együtt énekelte az
előadókkal. Ezután az osztályok
képviselői léptek fel hangszerszólóval, versekkel, vidám jelenettel.
Régi hagyomány, hogy élő interjú
készül két meghívott vendéggel,
például tanárral, vagy iskolai dolgozóval, a téma természetesen a

karácsony és annak ünneplése. Ez
alkalommal Puskás Zsolt igazgatóhelyettes és Rencsánszki Bettina
tanárnő válaszoltak az interjút készítő diákok által feltett kérdésekre. Felelevenedett a gyermekkori
karácsonyok hangulata, a kedvenc
ajándékok, kedvenc ételek. Ünnepi és ajándékozási szokások is
szóba kerültek. Ezt követően a teák, édességek vették át a főszerepet, s kötetlen beszélgetések bontakoztak ki a vendégek közt. A
karácsony közeledtének ellenére
azért a fő téma az iskola mindennapi élete volt. Egyfajta félévértékelés érdekes diák történetekkel,
folyosói sztorikkal. Közben kihirdették az ünnepi osztálydíszítési
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Ördögszekér és Hírös Zenekar
A dunaföldvári néptáncról, népzenéről szóló írásaink gondolatán tovább
haladva ezúttal a kevésbé előtérben,
de kulcspozícióban levő szereplőről, a
zenekarról essen szó. Egészen pontosan az Ördögszekér Táncegyesület
legkedvesebb zenekaráról, akik hagyományosan, évek óta húzzák a talp
alá valót az együttes jelentősebb fellépésein. Kérdéseinkre ezúttal is Appelshofferné Rabóczki Anikó és Appelshoffer János, a csoport vezetői
válaszoltak, illetve megismerkedhetünk Hegedűs Mátéval, a Hírös Zenekar prímásával.

– Természetesen olyan zenekart
keresünk, akivel hasonlóan gondolkodunk, akivel megtaláljuk a
közös hangot a munkában. Ez pedig nem úgy megy, hogy felütjük

» BAKSAY ERIKA
– Milyen alapon választ magának zenekart egy táncegyüttes?

12. oldal

verseny eredményét is. A zsűri ezúttal a 9. a osztály dekorációját
tartotta a legjobbnak. Az értékelési szempontok alapja a kreativitás,
egyéni ötlet, az esztétikum volt.
Nikl Luca, a diáktanács elnöke beszámolt arról is, hogy az osztályok
külön–külön is tartottak karácsonyi osztályfőnöki órát, ahol egymást ajándékozták meg a diákok,
előtte titkos sorsolás döntött a párokról. Nagy izgalom kísérte,
hogy ki kinek, milyen ajándékot
ad át. December során gyűjtés is
indult a gimnáziumban. Karácsonyi csomagok készültek, melyeket
a Családsegítő Szolgálatnak és a
Máltai Szeretetszolgálatnak adtak
át. Advent utolsó vasárnapján pedig gimnazisták műsorát élvezhették az ünneplők a feldíszített Béke
téri kútnál. «

a netet és keresünk valakit, hanem
az ismeretségeken keresztül. A
táncos szakma, a fellépések, fesztiválok, népzenei események
mindig kínálnak lehetőségeket, új
ismeretségek kötődnek, kapcsolatok erősödnek meg, kiderül, kik
azok, akikkel együtt tudunk gondolkodni, dolgozni.
►

Dunaföldvári
►

– A zenekarok szervezése
ugyanilyen alapon megy –
mondja Hegedűs Máté, a kecskeméti Hírös Zenakar vezetője.
– Annak idején, 2003-ban lényegében zenész barátokból alakultunk, de a világ mozgásban
van, a régi felállás már a múlté,
sokfelé sodort bennünket a sors.
Azóta sok új kapcsolatra, ismeretségre tettem szert, így sikerült mindig jó zenészeket találni, akikkel teljes összhangban
dolgozhatunk együtt. A jó zenésznek nem csak a hangszeres
tudása magas színvonalú, de a
hozzáállása is jó, szorgalmas,
felkészült, képes az együtt gondolkodásra.
– Mi a zenekar profilja?
– A profil nem a legjobb szó.
Egy zenekarnak mindent kell játszania, ha táncegyüttest kísér.
Van, amit jobban szeretünk, amibe jobban bedolgoztuk magunkat,
mi a kalotaszegi, észak-mezőségi
zenével vagyunk így. Két táncegyüttesnek vagyunk az állandó
zenekara, az egyik a Kecskemét
Táncegyüttes, a másik az Ördögszekér. Ami összeköt minket, az a
szakmai kapcsolódáson túlmutat,
baráti kapcsolat.
Több zenekarban is játszom,
hivatásosban is, mondjuk úgy,
hogy válogathatok, hová megyek
el zenélni. Dunaföldvár kedves
hely nekem, sokat járok ide, szívesen, az Ördögszekérrel nagyon
hatékonyan tudunk együtt dolgozni.

– Mit jelent az együtt dolgozás? Milyen sűrűn jár a zenekar
Dunaföldvárra?
– Természetesen az Ördögszekér normál próbáin nem veszünk részt, de, ha valamilyen
projekt van, nagyobb műsorra,
előadásra készülünk, akkor a
munka is intenzívebb. A műsor
akkor működik, ha a zenekart is
bevonják a produkció zenei részének kitalálásába, vagyis a zenekar nem csak simán kíséri az
előadást. Alapvetően a tánckar
vezetője diktál, ő találja ki a
koncepciót, ő álmodja meg az
egészet, de a zenei rész kitalálásában mi is részt veszünk.
Egyébként a munkánkban
99%-ban ismert elemekből építkezünk, de mindig van valami új
is, amit tanulni kell.
A gyakorlatban ez úgy néz ki,
hogy a koncepció alapján a zenekar a prímás vezetésével felkészül, sorra gyakorolja a leendő
előadás zenéit, és a próbafolyamat egy késői szakaszában, a főpróbákon dolgozik együtt a táncosokkal.
– Kell az élőzene? Vagy a digitális megoldás is elég lenne? –
kérdezzük Appelshoffer Jánost.
– Nagy segítség a digitális technika, próbákon, kisebb fellépéseken jól jön, hiszen a zenekarunk
elfoglalt, nem vehet részt minden
próbán és előadáson. De az élőzene varázsa, hangulata, spontaneitása olyat tesz hozzá az előadáshoz, amitől az egy más szintre

Népzene, néptánc Dunaföldváron

Dunaföldvári viseletek
A ruha sok mindent elárul rólunk:
mutatja viselője ízlésén kívül a vagyoni helyzetét, státuszát, esetleg
valahová tartozását, sőt a színe, fazonja, viselésének módja olyanokat
is elárul a viselőjéről, ami messze
túlmutat a ruházkodás eredeti célján, mármint, hogy eltakarjuk testünket az adott időjárásnak megfelelően. Régebben kevesebb ruhával
működött ez a fajta kommunikáció,
de az biztos, hogy egy ruházatra
nézve egy csomó dolog világosan kiderült a viselőjéről.

Szó esett már sorozatunkban a dunaföldvári hagyományokról, táncokról,
most essen szó arról, miben is ropták
a földváriak azokat a táncokat, milyen
ruhában, viseletben élték az életüket,
hétköznapokon és ünnepeken. A ruhákról pedig beszéljen a nő, aki ismeri
és szereti ezeket a ruhákat, Appelshofferné Rabóczki Anikó, az Ördögszekér Táncegyesület egyik vezetője.
» BAKSAY ERIKA
– Bizony, a viselet elárulta, kivel
is állunk szemben. Azzal együtt,

emelkedik. A táncház pedig nem
működhet élőzene nélkül, hiszen
ott éppen az aktuális hangulat, a
résztvevők kívánsága, kedve határozza meg, mire is van éppen
szükség.
A Hírös Zenekar egyébként
már annyira ismer minket, annyira otthon van bennünk, hogy félszavakból is értjük egymást, ismeri a rezdüléseinket, a tempót, a
táncosok felkészültségét. Mivel
nagyon elfoglalt zenekar, sajnos
nem sajátíthatjuk ki, megesik,
hogy nem érnek rá, mást kell hívnunk a fellépésünkre, de mindenképpen ők az elsők.
– Kikkel áll még szoros kapcsolatban az Ördögszekér?
– Próbáink helyszíne, de ennél
sokkal több a Művelődési Ház.
Mindig rendelkezésünkre állnak,
mindenben támogatnak minket.
Nem csak a próbáinknak, előadásainknak, de a vendégeinknek is
helyet adnak. Jó a kapcsolatunk a
Honvéd Műhellyel, a Magyar
Táncművészeti Egyetemmel,
akiknek táncosai, művészei nem
egyszer léptek fel Dunaföldváron.
Szoros még a kapcsolatunk a
Baracs Néptáncegyüttessel,
akikkel számos rendezvényen
veszünk részt együtt, nálunk
vagy náluk, közös produkciókat is létrehozunk. És fontos
még megemlíteni a Levendula
Művészeti Iskolát, ami lényegében a mi utánpótlásunkat neveli.

– Hogyan talál meg bárkit is az
Ördögszekér egy produkcióhoz?
– Említettük már, hogy a kapcsolatrendszeren keresztül találjuk meg azokat az embereket,
akiknek a munkájára szükség
van valamely produkciónkhoz. A
szakmában van mozgás, lehet találni megfelelő embereket, ezeket a kapcsolatokat érdemes
megőrizni, ápolni. Egyébként is
érdemes itt–ott részt venni, ismerkedni, új kapcsolatokat keresni.
– Egy képzeletbeli rangsorban
hol helyezkedik el az Ördögszekér?
– Az Ördögszekér kicsi és
amatőr. Jó emberekkel, jó táncosokkal, jó karakterekkel. És heti
egy próbával, amivel nem lehet
nagyon messzire menni. A
profizmus már másfajta szint,
más munkamódszert követel.
Nem a képességekkel van a baj,
a befektetett munka mennyisége
az, amitől a csapat profi lehetne.
A tánccsoport színvonala mondjuk, hogy az erős középmezőnyben van, lelkesek vagyunk, élvezzük, amit csinálunk. Az
amatőr mozgalom egyik alapvető célja ez, és mi jóízű örömmel
táncolunk. Mi ennyit tudunk
vállalni, és a közösségünk és
közönségünk is megbecsül minket. «

hogy régebben szűkebb volt a választék, és a nők csak szoknyát
hordtak, mégis sok lehetőség, apróbb–nagyobb részletbeli különbség segített eligazodni a viszonyokban, illetve sokféle módon
próbálták az emberek
színesíteni, díszíteni,
feldobni az esetleg nem
túl sok ruhájukat. Világosan látszott a viseleten, hogy az illető leány-e vagy asszony,
hogy milyen korú és
státuszú.
A helyi viseletről idősebbektől, illetve leírásokból következtethe-

tünk, illetve adhatunk pontos képet.
Szerencsére maradtak fenn teljes
viseletek, és mindenféle ruhadarabok is, amelyeket szükség esetén az
elmondások alapján kiegészíthettünk, tökéletesíthettünk.
►
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Kezdjük a nőkkel. A felsőszoknya alatt 2–3, kikeményített,
szépen vasalt alsószoknya helyezkedett el. Azt tartották akkoriban,
minél dudosabb a szoknya, annál
szebb. Soványabb nő ruhája alá
szükség esetén még farpárnát is
kötöttek. Az alsószoknyák egyszerű, fehér vászonból vagy pargitból készültek, 4 szélből szabva,
télen a vastagabb anyagból. Ezeket gyakran kislingelték, szebbnél–szebb
csipkeszegéllyel díszítették, hiszen nem volt
mindegy, mi villan ki
tánc vagy járás közben
a felsőszoknya alól. A
sok szoknya, alsószoknya tárolása sem volt
egyszerű, legtöbbször
nem is szekrénybe, ládába préselték be, hanem felakasztották a gerendára,
hogy ne gyűrődjenek, kevesebb
munkát adjanak, hiszen nem volt
egyszerű a karbantartásuk.
A felsőszoknyák anyaga többféle
lehetett, attól függően, milyen alkalomra szánták őket, illetve mire futotta a viselőjének: lehetett blüss
(ma plüssnek mondanánk), brokát,
selyem vagy liszter anyag. Ismerjük a hagyományos dunaföldvári
fekete kötényt, aminek a legendáját
együttesünk is színpadra állította.
Na, ez a fekete kötény általában
liszter vagy selyem, a szélén természetesen csipkedíszítéssel. A csipkéket a helyi rőfösnél lehetett megvásárolni, a ruhákat pedig szabók,
szabó asszonyok varrták méretre,
éppen ezért kényelmesek és testhez
idomulók voltak.
A felsőruházat helyi jellegzetes
darabja a kaca, liszterből, selyemből vagy blüssből. A kaca vállfán
formátlan, felvéve, helyesen megkötve a háton szépen simul, elegáns, mindenki jól mutatott benne.
A nők hidegebb időben a kaca
fölé bársony, téli hidegben többféle színben elkészített berliner kendőt terítettek. Ezeket rojttal díszítették. Minél idősebb volt a kendő
viselője, annál kevésbé színeset
hordott, végén már csak feketét.
A lányok hajviselete a kettős
copf volt, belefont szalaggal, a
férjes asszonyok már kontyot
hordtak, kendővel vagy fityulával

(főkötővel) fedve. A főkötő fekete
selyem, fekete–sárga gyöngyökkel finoman kihímezve.
Jellemzően a földvári nők szoknyája hosszú, fél lábszárig, majdnem bokáig érő, ami alól kivillant
a panglis (csatos) cipő, a patent
harisnyás boka.
A férfiak színe a fekete volt,
nem volt különbség a fiatal fiú és
az idősebb férfi viselete között.

pott ruháinkat is kölcsön adjuk a
fellépésekre, de olykor muszáj valamilyen ruhadarabot elkészíttetnünk, minták alapján. Nem olcsó
mulatság eredeti viseletek beszerzése, kiegészítése, de nekünk a 13
év alatt sikerült egy csinos kis ruhabankot összeszednünk. Lehető-

Művelődési központ
Januári programok

Január 16. kedd 18:00
NÉPSZERŰ TUDOMÁNY
Sisi: mítosz és valóság
Előadó: Borovi Dániel művészettörténész
A belépés díjtalan!

Minden férfi priccses (csizma)
nadrágot viselt, inget, zakót vagy
mellényt, kemény szárú csizmát
és természetesen kalapot. A csizma lehetett egyenes szárú, és ún.
rámás is, ami egy fonott bőrdíszítéses, drágább darab, és a módosabb emberek juthattak hozzá.
A nadrág jófajta posztóanyagból, később kordbársonyból is készült, a zakó lehetett egysoros
vagy kétsoros gombolású. Az ing
lehetett sima civil ing, de paraszting is, aminek rakott az ujja, van
mandzsettája és díszítése.
A módos embernek –legyen az
férfi vagy nő- több rend ruhája
volt, de ezeket mindig a megfelelő
időben és helyen kellett viselni. Az
ünnepi ruha a templomba járást jelentette, még csak nem is a lakodalmat vagy bált. A templom után,
ha esküvő volt, a lakodalomra már
kényelmesebb, egyszerűbb ruhát
vettek, amit nem féltettek annyira.
Másban jártak az utcán, másban
mentek hivatalba, másban voltak
otthon. lehet, az eltérések csak apró jegyekben jelentek meg, de erre
szigorúan figyeltek.
– Az Ördögszekér hol juthat
hozzá eredeti ruhákhoz? Egyáltalán, honnan származnak a fellépő ruháitok?
– Szerencsére elég sok eredeti
viseletet sikerült összeszedni a régi öregektől, szekrények mélyéről.
Szükség esetén a saját, örökbe ka-

ség szerint ebből öltözünk, csak
ritkán kell kiegészítenünk a meglevő készleteinket. «

Január 17. szerda 19 óra
JACQUES DEVAL:
FRANCIA SZOBALÁNY
vígjáték
Szereplők: Győri Péter, Xantus
Barbara, Pásztor Máté, Bódi
Barbara, Kovács Dézi
Boros Zoltán, Antalfi Anett,
Benkő Péter
Turay Ida színház
Rendező: Szurdi Miklós
Elegáns amerikai család, jólét, előkelő társaság, ahol
minden rendben van. Látszólag. Mert az üzleti élet kiszámíthatatlan és kegyetlen.
Egyszer fent, másszor lent.
De ha már lent vagy, nehéz
újra visszakerülni. Hacsak
nem segít valaki! Filmen eredetileg a Tolnay Klári játszotta szerepet színpadon Xantus
Barbara vitte sikerre. A darab
különlegessége, hogy a művésznő nálunk most az édesanyát alakítja.
Jegy ár: 3.300 Ft
Január 21. vasárnap, 18:00
MAGYAR KULTÚRA
NAPJA
Dunaföldvár Kultúrájáért –
díjátadás
„SZEMÜNK FÉNYEI GÁLA”
Gálaest városunk ifjú táncosainak, énekeseinek, zenészeinek,
versmondóinak közreműködésével
A belépés díjtalan
Január 23. kedd 18 óra
IRODALMI KÁVÉHÁZ A
MARCIPÁN CUKRÁSZDÁBAN

Trubadúrvarázs címmel Gáspár

14. oldal

Ferenc íróval beszélget új kötetéről Lukácsi Pálné
Kötelező fogyasztás: 800 Ft
Január 24. szerda, 10.00, 14.00
A császár új ruhája
a Gergely Theáter zenés mesejátéka
Jegy ár: 1.000 Ft
Január 30–31. kedd, szerda
VÉRADÁS
kedd: 9:30–14:30
szerda: 13:00–18:00
Február 1. csütörtök 14:00
FILHARMÓNIA
IFJÚSÁGI BÉRLET
„Miért szimfonikus?”
Szimfonikus zenekari koncert
Ötletgazda és moderátor Dr.
Lakner Tamás

Februári előzetes

Február 2–4
Kultúrházak éjjel–nappal
Február 12. kedd 18:00
NÉPSZERŰ TUDOMÁNY
Dr. Mihalec Gábor párterapeuta
előadása a Házasság Hete program keretében
Február 21. szerda 19:00
CHARLES LAURENCE:
NAGYON NAGY Ő
vígjáték két részben a Spirit
Színház előadásában
Szereplők: Gubík Ági, Tölgyesy Zoltán, Varju Kálmán,
Hajdú László
Rendezte: Czeizel Gábor
Sziporkázóan szellemes vígjáték arról, hogy attól még, ha kilógsz a sorból – lehetsz boldog.
Van választás!
A darab nagy sikerrel turnézott
Németországban, Nagy-Britanniában és Spanyolországban.
Jegyár: 3.300 Ft

Dunaföldvári

Idén másodszor Röplabda Maraton
Június végén rendezték meg első alkalommal városunkban a maratoni
kétnapos röplabda tornát, a Duna
Túra Egyesület, a Hobbi Röplabda
Csoport és a Magyar László Gimnázium szervezésében.
» SZABADOS SÁMUEL
Vicsik Boglárka főszervező beszámolt arról, hogy az első alkalom kedvező tapasztalatai alapján, ahol is majdnem százan vettek részt az eseményen, úgy döntöttek, hogy decemberben is megrendezik a tornát, ezúttal Mikulás
Kupa néven. Az érdeklődés most

szerényebb volt, nyilván a téli
időszaknak is köszönhetően, de
így is majdnem ötvenfős volt a
részvétel a két nap során. Új elemeket is tartalmazott a torna. A
hétcsapatos mezőny körmérkőzéseinek eredményeit pontosan jegyezték és a végén eredményt is
hirdettek. A program a gyerekek
számára szervezett mérkőzéssel
kezdődött, mely végén megjelent
a Mikulás is és ajándékokat osztott az ifjú sportolóknak. A férfi,
női vegyes gárdák körmérkőzései
során nem sok pihenő jutott a játékosoknak. Éjszaka állt a játék,

alig három órát. A közel lakók hazasiettek, mások a tornateremben
pihentek, ettek, ittak, tisztálkodtak. A csapatok maguk gondoskodtak az ellátásukról, illetve a
szervezők zsíros kenyérrel kedveskedtek a résztvevőknek. Másnap a délelőtti órákban már érezni
lehetett az erő, a lendület fogyását, mivel amatőrökről volt szó. A
kiírás szerint igazolt sportolók
nem léphettek pályára, ez által
biztosítva az amatőr jeleget. A nevezők életkora viszont tág határok közt mozgott, a legfiatalabb
játékos 13 éves volt, a legidősebb
60 körüli. A tornagyőztes a dunaújvárosi IRC gárdája lett, megelőzve a szintén újvárosi Szilárd
csapatát. A házigazdák, a Dunaföldvári Betyárok a harmadik helyen zártak. Hegedűs József, a
betyárok kulcsembere mindkét
tornán részt vett. Örült, hogy csapata javuló teljesítményt produkált. A jövőbeni cél a torna megnyerése, ehhez viszont többet kell
edzeni. «

TÉLI ESTÉK
előadássorozat
A Dunaföldvári Kertbarátok Városvédő Egyesületének szervezésében,
hétfőnként 18 órakor

Január 15.
Földünk édesvíz készlete
Előadó: Dr. Kaiser Ferenc egyetemi docens (Nemzeti Közszolgálati Egyetem)

Január 22.
Borászat, borkészítés
Előadó: Dr. Sűrű János, címzetes
egyetemi docens

Január 29.
A tej, mint az egészség záloga
Előadó: Szibler Péterné igazgatóPusztaszabolcsi Agrár Zrt.

Február 5.
Ökogazdálkodás
Előadó: Nemes Mátyás, gazdálkodó

Moziműsor Dunaföldvár
Évzáró bankettjén tízéves fennállását
is ünnepelte a Holler UNFC

19. péntek
19:00 APAVADÁSZAT (16)
szinkronizált, amerikai vígjáték (113 p.)

21:00 KICSINYÍTÉS (12)

December 19-én tartotta évzáró
bankettjét a Holler UNFC a Művelődési Ház nagytermében. A hagyományos évértékelés mellett teret kapott az elmúlt tíz év mérlege is, hiszen 2007-ben alakult a klub. Holler
Ferenc elnök a kezdetekre visszaemlékezve elsősorban azt emelte ki,
hogy honnan, hová jutott az egyesület.

szinkronizált, amerikai vígjáték (135 p.)

20. szombat
15:00 TAD, AZ UTOLSÓ
FELFEDEZŐ (6)
szinkronizált, spanyol, családi animációs film (86 p.)

19:30 A VISZKIS (12)
magyar akciófilm (126 p.)

» SZABADOS SÁMUEL
Az alapítás évében 15–20 gyerekkel és egy edzővel indult az
utánpótlás nevelés a klub keretei
közt. Napjainkban a felnőttekkel
együtt több mint háromszáz a
sportolók létszáma és tucatnyi
edző foglalkozik velük. A tíz év
során folyamatosan bővült a korosztályok száma, illetve új szakosztályok jelentek meg a labdarúgás mellett. A felnőtt labdarúgás,
valamint a kézilabda is az egyesület keretei közt szerveződik nap-

Január

jainkban. Az utánpótlás nevelés
mellett a versenyszerű férfi és női
labdarúgás, valamint a férfi és női
kézilabda alkotják a profilt. A
klub neve tíz év alatt országosan
ismertté vált, főleg az által, hogy
ifjúsági korú focistái és a felnőtt
férfi kézilabdások a Nemzeti Bajnokságok másodosztályában szerepelnek. A szakosztályok számának bővítésére a jövőben is lehetőség lesz. Idén például elkezdődik a futsal csapat szervezése. ►

21:00 A TÖKÉLETES
HANG 3 (12)
szinkronizált, amerikai,
zenés vígjáték (93 p.)

26. péntek
19:00 KICSINYÍTÉS (12)
szinkronizált, amerikai vígjáték (135 p.)

21:00 AZ ÚTVESZTŐ:
HALÁLKÚRA (16)
szinkronizált, amerikai sci-fi akciófilm
(140 p.)

15. oldal

27. szombat
15:00 TAD, AZ UTOLSÓ
FELFEDEZŐ (6)

szinkronizált, spanyol, családi animációs film (86 p.)

17:00 AZ ÚTVESZTŐ:
HALÁLKÚRA (16)

szinkronizált, amerikai sci-fi akciófilm
(140 p.)

19:30 A VILÁG ÖSSZES
PÉNZE (16)

szinkronizált amerikai krimi (132 p.)

21:00 A HENTES, A KURVA ÉS
A FÉLSZEMŰ (18)
magyar dráma (110 p.)

28. vasárnap
15:00 COCO (6)

szinkronizált, amerikai, családi, animációs film (105 p.)

17:00 LEGSÖTÉTEBB ÓRA (12)

szinkronizált, amerikai, történelmi-életrajzi dráma (125 p.)

19:30 KICSINYÍTÉS (12)

szinkronizált, amerikai vígjáték (135 p.)

Pénztárnyitás: előadások kezdete előtt 1 órával.
Az előtérben büfé: pattogatott kukorica, üdítő
Jegyár: 1.000 Ft (Családi jegy: 3.500/2 felnőtt+2 gyerek)

Dunaföldvári
► Közben a klub megszerezte a

mellett a tömegsport lehetőségei
is sokat szélesedtek. Sok segítséget kaptak a szülőktől és városunk sportszerető lakosaitól. Reményét fejezte ki, hogy ez a gyümölcsöző együttműködés a jövőben is megmarad. «

Evangélikus élet

kul egy beszélgetés, amikor az
idősebbek felidézik a város külterületeinek egykori elnevezéseit, és
a fiatalok megpróbálják azokat
legjobb ismereteik szerint betájolni. Gyakran ezen alkalmakkor kapunk kedvet a következő túránk
útvonalának megtervezéséhez.
Elhaladva az alsó-révi nyaralók
alatt a visszautat a Duna-partján
tettük meg. Megkóstoltuk az útba
ejtett két forrás vizét, és tervbe
vettük, hogy a jövőben az útvonalat rendszeresen egy város környéki forrást érintve rajzoljuk.
A madárlátta bejgli, a friss, meleg forralt bor és tea jól vizsgázott. Erős a gyanúm, hogy a következő túra az Anna vagy a Nagy
hegy irányába indul majd! «

sportpálya működtetési jogát is. A
fejlesztések évről évre érzékelhetőek. Mérföldkövet jelentett a két
műfüves edzőpálya átadása, melyek folyamatos edzéslehetőséget
biztosítanak. A második pálya világítása januárban fog elkészülni.
Parkolóhelyeket alakítottak ki a
sporttelep előtt. Holler Ferenc
örömmel jelentette be, hogy gyakorlatilag minden akadály elhárult az új városi sportcsarnok
megépítése elől. A Magyar Kézilabda Szövetség elfogadta a terveket, néhány engedélyeztetés
van még hátra, melyek remélhetően megvalósulnak. Elképzelhető,
hogy már ez évben elkezdődhet a
kivitelezés. A csarnok megépülése mérföldkövet jelenthet városunk sport és kulturális életében.
Az egy évtized sikerei mögött sokan állnak, említette Holler Ferenc, mindenekelőtt városunk önkormányzata, a polgármester és a
testület minden lehetőséget kihasznált, hogy elősegítse a klub
céljait, törekvéseit, tekintettel arra, hogy a versenyszerű sport

Szilveszteri túra
2017-ben sem szakadt meg a hagyomány. Szilveszter napján közös túrára
mentünk a Diósba. Az időjárás nem is
lehetett volna kegyesebb hozzánk. Hajnalban elkezdett esni az eső, de az indulásra elállt és nem is esett annyi,
hogy a túrát dagonyázássá változtassa.
» MAGYARI ÁKOS
A piactéren gyülekeztünk. Egy
gyors forralt bor, rágcsa leltár, gyerek- és kutyalétszám ellenőrzést követően indultunk a csúcs felé. A túrát
– egyházközségünk legfiatalabb
presbitere – Kristofics László vezette.
Az ilyen év végi séták egyik fő
célja Dunaföldvár különböző tájegységeinek, azok növény- és állatvilágának megismerése. A másik cél a közösségi szemlélet
megtartása és erősítése – a közösségi szellem magjának elhintése
gyermekeink emlékezetébe.
A túra során a résztvevők között
szinte minden alkalommal kiala-

16. oldal

