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Nem először, nem másodszor, ha-
nem sokadszor kapta meg az Év Me-
cénása díjat Márton Zoltán és a KE-
MI-KER Kft. a Dunaföldvár Kultúrá-
jáért Alapítvány kuratóriumának 
döntése alapján. És ez a döntés nem 
egy szubjektív döntés: Dunaföldvár 
város kulturális rendezvényeit 
2017-ben Márton Zoltán cége támo-
gatta a legmagasabb összeggel. So-
kadszor. Márton Zoltán televíziónk-
nak nyilatkozott. 

 » BAKSAY ERIKA

– Ez már nem lehet véletlen. 
Miért fontos számotokra a kultú-
ra támogatása?

– Kettős oka van. Egyfelől mi 
magunk is nagyon szeretjük a ze-
nét, színházat, szívesen kapcsoló-
dunk ki egy koncerten, színházi 
előadáson. És, ha már lehetősé-
günk van, akkor pont ezt a célt 
szeretnénk támogatni, azt szeret-
nénk, ha minden földvárinak 
módja lenne ugyanerre a kikap-
csolódásra. A másik ok, hogy így 
szeretnénk megköszönni a föld-
váriaknak és környékbelieknek, 
hogy nálunk vásárolnak, hozzáse-

gítenek minket a cég sikeréhez. A 
kettő egymás nélkül nem mehet: 
ha nem sikeres a cég, nem tudjuk 
ilyen mértékben támogatni a kul-
turális célokat. Vagyis tesszük, 
amennyire csak tudjuk, reméljük, 
sosem lesz ennél rosszabb. 

– Hogyan dönti el Márton Zol-
tán cége, hogy kinek ad támoga-
tást?

– A cégem mindenkinek ad, aki 
kér. De tény, hogy a kultúra szív-
ügyünk, valahogy az mindig töb-
bet kap. 2017-ben a Művelődési 
Ház kapta a legtöbbet, aztán az 
Ördögszekér, mert őket is nagyon 
szeretjük. Támogattuk a Muzsi-
kás együttes nyári koncertjét is, 
ami a gyereknappal egy szép, 
komplett program volt. 

– Van-e olyan szándék az ado-
mányok mögött, amellyel meg-
próbáljátok formálni a kultúrát? 
Beleszóltok-e abba, mire menjen 
a pénz?

– Az világosan látszik, hogy mi 
áll közel a szívünkhöz. Naná, 
hogy legyen színház, naná, hogy 
legyen néptánc, nagyon szeretjük 
mindkettőt. De, hogy mi legyen 

az pontosan, már a szakemberek 
dolga. Ők értenek hozzá, eldön-
tik. 

Annak viszont nagyon örül-
nénk, ha a kultúra helye méltóbb 
lenne a tárgyához. Vagyis szeret-
nénk, ha a Művelődési Házat 
vagy felújítanák, vagy újat építe-
nének helyette. Na, ez egy olyan 
cél, amihez szívesen hozzájárul-
nánk. «

1998-ban egy lelkes, dunaföld-
vári fiatalokból álló társaság úgy 
gondolta, elindítanak egy közéleti 
havilapot, mely tájékozatja a tele-
pülés lakóit és egyben dokumen-
tálja a helyi eseményeket. Kez-
detben párhuzamosan működtek a 
Dunaföldvár című folyóirattal, 
majd annak megszűnése után ők 
lettek Dunaföldvár sajtóorgánu-
ma. Az lap némi vívódás után 

1998-ban egy lelkes, dunaföld-
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András Ferenc és Sziegl Eri-
ka ötletének köszönhetően a Du-
naföldvári Part-Oldalak nevet 
kapta, kiadója pedig a Part-Olda-
lak Kulturális Egylet lett. 

A ’90-es évek végétől folyama-
tosan beszámolnak a városunkban 
zajló közéleti eseményekről, kul-
turális és sport programokról. A 
tájékoztatás mellett fontos felada-
tuknak tartották olyan idős föld-
váriak megszólaltatását, akik em-
lékezetükre hagyatkozva számol-
tak be egy–egy történelmi ese-
ményről. Az oral history, mint 
sajátos látásmód és kutatási mód-
szer Kiss Éva munkájának kö-
szönhetően jutott el az olvasók-
hoz. A helytörténeti kutatások 
publikálását az Egylet mindazon-
által állandó feladatának tekinti.

2002-ben a szerkesztőbizottság 
kezdeményezésére és bábáskodá-
sával jelent meg a Dunaföldvár 
története az őskortól napjainkig 
című monográfia, mely öt fejezet-
ben tárgyalja városunk történetét. 
Hiánypótló munka volt, hiszen 
ezt megelőzően csak 1910-ben és 
1989-ben jelent meg a témában 
jelentősebb kiadvány. 

2002-től önkormányzati felké-
résre megalapították a Dunaföld-
vár Tv-t. Ennek feltétele volt a 
technika megteremtése, amely az 
önkormányzat és helyi vállalko-
zók anyagi áldozatvállalása nél-
kül nem valósulhatott volna meg. 
Nagy Gáborné, akkori polgár-
mester határozott fellépése, szer-
vezőereje, valamint Tamási Jó-
zsefné az indulást segítő erkölcsi 
és anyagi támogatása külön ki-
emelendő.

Napjainkban a Polgármesteri 
Hivatal épületében működő stúdi-
óban dolgoznak. A képújság folya-
matosan elérhető, kedden estén-
ként új műsort láthat a közönség, 
melyet két alkalommal, pénteken 
és vasárnap ismételnek. A Földvár 
Mozaik közéleti, kulturális és 
sport rovatának összeállításában 
tájékoztatják a nézőket aktuális 
eseményekről, a Mozaik Plusz le-
hetőséget ad hosszabb időt felölelő 
programok bemutatására. 2009 
őszétől a Dunaföldvár Tv mikro-
térségi hatókörrel működik, Duna-
földvár mellett Bölcskén és Mado-
csán is látható az adás. 

Hét szakmai, tudományos kötet 
írásában, szerkesztésében, kiadá-
sában működtek közre magyar és 
angol nyelven. Ennek során szo-
ros együttműködést alakítottak ki 
a Magyar Tudományos Akadémia 
egyes intézeteivel, továbbá több 
hazai egyetemmel, így a Buda-
pesti Műszaki Egyetemmel, a pé-
csi és a veszprémi egyetemmel, 
doktori iskoláival, kutatóműhe-
lyeivel. 

A köteteknek és a portréfilmek-
nek köszönhetően a kapcsolataik 
a tengeren túlra is elértek. Önálló 
rendezvényen mutatták be a new 
yorki The New School for Social 
Research egyetemén az Ethics 
and Heritage című, a közreműkö-
désükkel megjelent kötetet, to-
vábbá a pittsburgh-i egyetem vi-
lághírű tanárának, John McDo-
well-nek a filozófiájáról szóló 
Mind in World című konferencia-
kötetnek szintén náluk, Dunaföld-
váron zajlottak a szerkesztési 
munkálatai.  

Pályázati lehetőségeknek kö-
szönhetően tíz ismeretterjesztő, 
portré- illetve dokumentum film-
sorozatot készítettek. Néhány pél-
da teljesség igénye nélkül:
• Dunaföldvár néphagyománya 

az Ördögszekér néptáncegyüt-
tes kalauzolásával 

• „Légy ma gyerek I–II” könnyűze-
nei filmsorozat a Cseh Tamás 
Programról

• Európa része és egésze – a 
nemzeti és globális kultúra vi-
szonyáról

• Kommunikatív ember – a mo-
dern kommunikációs eszközök 
társadalmi hatásairól

• Kortárs magyar építőművészet-
ről

• Demokrácia-sorozat – melynek 
köszönhetően olyan nemzetkö-
zi hírű gondolkodókat hallha-

tott és láthatott a dunaföldvári 
közönség, mint Heller Ágnes, 
Vajda Mihály, Orbán Jolán és 
Boros János.   

A Part-Oldalak Kulturális Egylet 
alapító- illetve törzstagjai:

dr. András Ferenc
Baksay Erika
Balogh Emese
Dr. Fister Mihály
Fekete Józsefné
Kiss Éva
Kovács Sándor
Kovács Zoltán
Lép Zoltán
Magyari Ákos
Miklánné Fekete Valéria
Pirger István
Ráthgéber Lászlóné
Szabados Sámuel
Sziegl Erika
Takács András
Vajai István
Balogh Emese és Kiss Éva ha-

lála a tavalyi esztendőben meg-
rendítette az Egylet tagjait és a 
város lakosságát. Hiányuk pótol-
hatatlan.

A Dunaföldvár Kultúrájáért 
Alapítvány kuratóriuma 2018-ban 
a Dunaföldvár Kultúrájáért Díjat 
a Part-Oldalak Kulturális Egylet-
nek ítélte. 

►

Üléstermi
tudósítások
Dunaföldvár város képviselő-tes-
tülete január 30-án tartotta so-
ros ülését, melynek napirendjén 
21 nyilvános és egy zárt ülésen 
tárgyalandó téma szerepelt. 

 » BAKSAY ERIKA

Az első napirendben a tes-
tület beszámolót fogadott el a 
Napsugár Idősek Otthona 
2017. évi munkájáról, majd 
elfogadta a Tanyagondnoki 
Szolgálat és a Napsugár Idő-
sek Otthona Szakmai Prog-
ramjának módosítását. A tes-
tület pályázat kiírásáról dön-
tött a Napsugár Idősek Ottho-
na intézményvezetői álláshe-
lyének betöltésére, majd be-
számolót fogadott el a Duna-
földvári Művelődési Központ 
és Könyvtár, valamint a Tour-
inform Iroda 2017. évi mun-
kájáról. 

Ezután a képviselők véle-
ményezték a Dunaföldvá-
ri-Bölcskei Általános Iskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola 
és Gimnázium felvételi kör-
zethatárait, majd elfogadták 
illetve jóváhagyták a Duna-
földvári Eszterlánc Óvoda, 
Bölcsőde és Konyha Szerve-
zeti és Működési Szabályza-
tát és Házirendjét, és előké-
szítették az intézmény 

Tá mo ga tó ink
Dunaföld vár Vá ros

Ön kor mány za ta

Dr. Süveges Árpádné

Kiss Lajos Csaba

Ráthgéber Lás zlóné

Petrovics Józsefné

Dr. Hallai Róbert

►
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Áder János köztársasági elnök 
2018. április 08.napjára (vasár-
napra) tűzte ki a 2018. évi or-
szággyűlési választások időpont-
ját. A választás egyfordulós.

A Helyi Választási Iroda (to-
vábbiakban: HVI) a Dunaföldvá-
ri Polgármesteri Hivatalban 7020 
Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 
szám alatt működik. Telefon: 
75/541–550/ 165. 170, illetve 163. 
mellék. A HVI vezetője: Bárdos 
Lászlóné dr. címzetes főjegyző

1. 2018. április 08-ig nem lehet 
megváltoztatni szavazókör hatá-
rát és sorszámát, továbbá telepü-
lés határát és elnevezését, utcane-
vet, házszámot és – lakcímnyil-
vántartásban címként szereplő – 
helyrajzi számot.

2. 2018. február 09-én a szava-
zóköri névjegyzékben szereplő 
választópolgárt a Nemzeti Vá-
lasztási Iroda értesítő megküldé-
sével tájékoztatja a szavazóköri 
névjegyzékbe vételéről, amely ér-
tesítőt a Magyar Posta útján leg-
később 2018. február 19-ig küld 
meg a választópolgár értesítési 
címére, ennek hiányában a (be-
jelentett) lakcímére. 

3. Jelöltet ajánlani 2018. feb-
ruár 19-től erre rendszeresített 
ajánlóíven lehet. Jelöltet bejelen-
teni az illetékes választási bizott-

ságnál (Pakson) 2018. március 
05-én 16.00 óráig lehet.

4. Az értesítő és a szavazóköri 
névjegyzék tartalmazza a válasz-
tópolgár nemzetiségének megje-
lölését, ha a választópolgár legké-
sőbb 2018. március 23-án 16 órá-
ig benyújtott kérelme alapján az 
országgyűlési képviselők választá-
sának névjegyzékére és kiterjedő 
hatállyal szerepel nemzetiségi vá-
lasztópolgárként a központi név-
jegyzékben (egyéni jelöltre igen, 
de pártlistára nem, csak nemzeti-
ségi listára szavazhat!).

5. Igazolás helyett az új szabá-
lyok szerinti átjelentkezési kére-
lemnek legkésőbb 2018. április 
06-án 16 óráig kell megérkeznie 
a HVI-hez, továbbá ezen időpon-
tig módosítható, vagy vonható 
vissza az erre irányuló kérelem.

6. Mozgóurna igénynek írás-
ban a HVI-hez legkésőbb 2018. 
április 06-án 16 óráig, a szavazás 
napján 15 óráig az illetékes sza-
vazatszámláló bizottsághoz kell 
megérkeznie.

7. A külképviseleti névjegyzék-
be való felvételre irányuló kére-
lemnek legkésőbb 2018. március 
31-én 16 óráig kell megérkeznie 
a HVI-hez

8. A választási bizottságok 
megbízott tagjait legkésőbb 2018. 

március 23-án 16.00 óráig lehet 
bejelenteni a Helyi Választási 
Irodában.

9. A választási kampányidő-
szak 2018. február 17-től 2018. 
április 08-án 19 óráig tart. 
Nincs kampánycsend, DE: 
• A szavazóhelyiséget magában 

foglaló épületnek a szavazóhe-
lyiség megközelítését szolgáló 
bejáratától számított 150 méte-
res távolságon belül – közterü-
leten – választási kampánytevé-
kenység a választás napján nem 
folytatható,

• választási gyűlés a választás 
napján nem tartható,

• politikai reklámot a választás 
napján nem lehet közzétenni, és 

• közvélemény-kutatást végző 
személy abba az épületbe, 
amelyben a szavazóhelyiség 
van, a választás napján nem 
léphet be. 
10. A szavazóköri jegyzőkönyv 

egy példánya a HVI-ben 2018. 
április 11-én 16.00 óráig megte-
kinthető.

11. A plakátot az, aki elhelyez-
te, vagy akinek érdekében elhe-
lyezték, 2018. május 08-án 16 
óráig köteles eltávolítani.

12. A választási iratokat a HVI-
ben 2018. július 07-ig kell meg-
őrizni. 2018. július 09-ig a vá-
lasztási iratokat – a jegyzőköny-
vek kivételével – meg kell semmi-
síteni. 

Dunaföldvár, 2018. január 20.
Bárdos Lászlóné dr. sk.,

címzetes főjegyző

Helyi választási iroda hírei

A 2018. évi országgyűlési
választásokról

Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kímé-
letéről szóló 1998. évi XXVIII. 
törvény 42/B.§ (1) bekezdése 
alapján Dunaföldvár Város Ön-
kormányzata ebrendészeti felada-
tainak elvégzése érdekében, illet-
ve a veszettség elleni oltás jár-
ványvédelmi vonatkozásaira te-
kintettel Dunaföldvár Város terü-
letén 2018. február 1-jétől márci-
us 31-ig terjedő időszakban Du-

naföldvár Város közigazgatási 
területén tartott ebek vonatkozá-
sában ebösszeírást végez.

Az ebösszeírás önbevallásos 
módszerrel történik, ezért felhív-
juk a figyelmet, hogy a forma-
nyomtatvány beszerzése az ebtu-
lajdonos/ebtartó kötelessége! A 
formanyomtatványból 1 példány 
az Önkormányzat részéről kikül-
désre kerül a Dunaföldvári 
Part-Oldalak újsággal együtt 
február hónapban.

Az ebösszeírás során az ebtar-
tóknak ebenként egy, a hivatko-
zott jogszabályban meghatározott 
adattartalmú adatlapot „Ebössze-
író adatlap” kell kitölteni és azt 
(azokat) az önkormányzathoz 
visszajuttatni. Az adatlap folya-
matosan beszerezhető a Duna-
földvári Polgármesteri Hivatal 
7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos 
u. 2. szám alatt a portán, vagy le-
tölthető az önkormányzat honlap-
járól (www.dunafoldvar.hu/pol-
gármesteri hivatal/nyomtatvá-
nyok). A kitöltéssel kapcsolatos 
tájékoztatást ügyfélfogadási idő-
ben személyesen a Polgármesteri 
Hivatal portáján, vagy a Vá-

Felhívás

Dunaföldvár város közigazgatási 
területén történő ebösszeírásra

►

2018/2019. évi beíratási 
felhívását, illetve meghatá-
rozták az indítható csoportok 
számát és az intézmény nyári 
nyitva tartását. 

Azután a testület beszámolót 
fogadott el a Polgármesteri Hi-
vatal 2017. évi munkájáról, 
majd első fordulóban tárgyalta 
a város 2018. évi költségvetési 
rendelet tervezetét.

Beütemezték a polgármester 
2018. évi szabadságát, majd 
törvényi változások miatt fe-
lülvizsgálták és módosították a 
roma nemzetiségi önkormány-
zattal kötött együttműködési 
szerződésüket.

A képviselők elfogadták az 
EL-DENT 96 Kft. szolgáltatá-
sában történt személyi változ-
tatásokat, majd pályázat be-
nyújtásáról döntöttek a Zárt-
kert Program keretében zárt-
kerti besorolású földrészletek 
mezőgazdasági hasznosítását 
segítő infrastrukturális hátteret 
biztosító fejlesztések támoga-
tására. 

Döntöttek Dunaföldvár terü-
letén lakossági inert hulladék 
elhelyezéséről, majd lakossági 
és egyéb kérelmeket bíráltak 
el. 

A zárt ülésen a testület a Du-
naföldvár Város Önkormány-
zata által adományozható ki-
tüntetésekről és címekről dön-
tött. «

A háziorvosok
péntek délutáni
12 órától 17 
óráig történő 
rendelési ideje
2018.02.16. Dr. Englert Roland

2018.02.23. Dr. Palkó Ágnes

2018.03.02. Dr. Móricz Zoltán

2018.03.09. Dr. Hallai Róbert

2018.03.10. Dr. Englert Roland

(a március 16-i pihenőnap helyett)

►
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rosfejlesztési és Műszaki Iro-
dán (hétfőn és pénteken 8.00–
12.00; szerdán 8.00–16.00), illet-
ve a 75/541–558 telefonszámon 
kérhető.

Az Ebösszeíró adatlapot eben-
ként kitöltve az alábbi módokon 
lehet benyújtani: postai úton Du-
naföldvári Polgármesteri Hivatal 
7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos 
utca 2. szám alatti címre; szemé-
lyesen a Polgármesteri Hivatal 
portáján kihelyezett adatlap gyűj-
tőbe helyezve; faxon a 06–
75/541–558 fax számra; vagy a 
jakabne.tm@dunafoldvar.hu 
elektronikus levélcímre küldve.

Felhívom az eb tulajdo-
nos(ok)/tartó(k) figyelmét arra, 
hogy a korábbi összeírás során 
bejelentett ebeket ismét be kell 
jelenteni!

Az Ebösszeíró adatlapok le-
adásának határideje: 2018. már-
cius 31.

Felhívom továbbá az ebtulaj-
donosok figyelmét, hogy: 
• a kedvtelésből tartott állatok 

tartásáról és forgalmazásáról 
szóló 41/2010. (II. 26.) Korm.
rendelet 17/B § (10) bekezdése 
értelmében 2013. január 1. nap-
jától a négy hónaposnál idő-
sebb eb csak transzponderrel 

(mikrochip) megjelölve tartha-
tó, ezért kérem, amennyiben a 
jogszabályban meghatározott 
kötelezettségének még nem tett 
eleget, úgy szíveskedjék a 
transzponderrel nem rendelke-
ző ebeket állatorvosnál megje-
löltetni,

• az ebösszeírásban mikrochip-
pel ellátott és az állatorvosnál 
korábban bejelentett, a közpon-
ti nyilvántartásban már szerep-
lő, valamint a bilétával rendel-
kező és a helyi nyilvántartásban 
szereplő ebeket is be kell jelen-
teni,

• az ebtulajdonosok az ebössze-

írást követően is kötelesek az 
adatokban bekövetkezett válto-
zásokat, szaporulatot írásban 
bejelenteni,

• az adatszolgáltatási kötelezett-
ség teljesítését és a benyújtott 
adatlapok valóságtartalmát a 
polgármesteri hivatal munka-
társai ellenőrizni fogják,

• az ebösszeírás elmulasztásának 
jogkövetkezménye – az állatvé-
delmi bírságról szóló kormány-
rendelet alapján – minimum 
30.000 Ft pénzbírság.

Együttműködésüket köszönjük!
Bárdos Lászlóné dr. sk.

címzetes főjegyző

Ötödik alkalommal rendezték meg a 
Borházban a pálinka versenyt, mely-
nek szervezője és házigazdája Czo-
bor Gábor volt. A korábbi hagyomá-
nyoknak megfelelően a Szent Rókus 
Borlovagrend tagjai és a mélyúti 
gazdák számára volt meghirdetve a 
jeles megmérettetés. 

 » SZABADOS SÁMUEL

Ez évben az érdeklődés kissé 
alábbhagyott. A korábbi 30–40 
nevezőhöz viszonyítva idén 23 
gazda adott le 26 mintát. Czobor 
Gábor szerint az időpont egyezte-
tés jelenthetett gondot, néhány 
gazdának nem volt megfelelő a 
január 26-i időpont. Ettől függet-
lenül a résztvevők igen komolyan 
vették a részvételt, igyekeztek a 
legjobb minőségű mintákat felvo-

nultatni. Gábor a Borházban pá-
linkákat is értékesít és örömmel 
számolt be arról, hogy az utóbbi 
években nőtt a hazai pálinkák 
iránti igény. A trend szerint a kül-
földi rövid italok, például a whis-
ky, vodka, konyak fogyasztása 
hazánkban a pálinkához viszo-
nyítva csökkent. Ezt az árviszo-
nyok is jelzik, a minőségi magyar 
pálinka ára igencsak magasba 
szökött. Ügyelni kell viszont arra, 
hogy melyek számítanak pálinká-
nak, illetve pálinka jelegű szeszes 
italnak. A laikusok számára ez 
gyakran megtévesztő. 

Dr. Sűrű János rendszeres részt-
vevője a versenynek. Idén a zsűri 
elnöki tisztet töltötte be. Ez évben 
is a korábbi hagyományoknak 
megfelelően zajlott az értékelés, 

azaz minden nevező gazda zsűri-
zett a húsz pontos skála szerint. A 
mintákat számmal jelölték az ano-
nimitás végett. A szempontok közt 
szerepelt a technológiai korrekt-
ség, azaz a kifőzés szakszerűsége, 
a gyümölcsösség jellege, az ízvi-
lág, az aroma, a szín, mint esztéti-
kum. A korábbi évekhez híven 
idén is a helyi klimatikus, termé-
szeti adottságoknak megfelelően a 
szilva, barack, körte párlatok do-

mináltak, de voltak kuriózumok is, 
például birs pálinka. A zsűrielnök 
szerint az elmúlt év természeti 
adottságai kedvezőek voltak, pél-
dául a napfény tartam, csapadék 
viszonyok, ezért a pálinkák is jó 
minőséget produkáltak. Az ötödik 
dunaföldvári pálinkaverseny első 
helyezettje ez évben szilva pálin-
kájával Varga István lett, megelőz-
ve Árvai László és Dr. Sűrű János 
barackpálinkáit. «

A szilva és a barack volt a nyerő a 
pálinka versenyen

Január 29-én indult az Ispánházban 
az a nyolcrészes előadás-sorozat, 
melyet a Sárga Pincés Gödör Egyesü-
let szervezett tagjai és az érdeklő-
dők számára. 

 » SZABADOS SÁMUEL

Az ötletadó Kiss Lajos képvise-
lő, a horgászegyesület elnöke 
volt, aki ugyan nem tagja a pince-
gazdák egyesületének, de szoros 

kapcsolatot tart fenn velük, részt 
vesz rendezvényeiken. Felaján-
lotta, hogy segít a programsorozat 
megszervezésében. Oláh István, 
az egyesület elnöke örömmel fo-
gadta Kiss Lajos ötletét, melyet 
érdekesnek és tartalmasnak vélt. 
Az előadók szakemberek lesznek 
a szőlészet, borászat területéről, 
tudásuk, tapasztalatuk hasznos le-
het a nagyrészt amatőr borászok-

ból álló egyesületi tagok számára. 
Az első előadást Módos Ernő, 

Tolna megye főborásza, a szek-
szárdi Alisca Borlovagrend Nagy-
mestere tartotta a hazai szőlőter-
mesztés és a borászat kialakulásá-
ról. Előadásában felvázolta, hogy 
a Kárpát-medencében a magyar-
ság bejövetele előtt az időszámí-
tásunk előtti első században a ró-
maiak honosították meg a szőlő-
termesztést császári parancsra, a 
Pannóniában állomásozó légiók 
katonáinak ellátása érdekében. Az 
ó- és a középkorban a vizek 

Előadássorozat a
szőlő és bortermelésről

►

►

Módos Ernő
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Téli esték
Január 8-án a polgármester 

előadásával indult a kertbarátok 
téli előadás-sorozata.

A hagyományos évértékelő 
szinte minden területet érintett, 
amelyek az önkormányzat és a 
polgármesteri hivatal hatáskörébe 
ill. feladatai közé tartoznak. Hor-
váth Zsolt jóleső érzéssel beszélt 
arról, hogy Dunaföldvár önkor-
mányzatának gazdálkodása ki-
egyensúlyozott és fenntartható. 
Köszönhető ez a takarékos műkö-
désnek, a pályázati lehetőségek és 
az EU-s források folyamatos ki-
használásának, de fontosak a helyi 
adóbevételek is. Büszkék lehetünk 
arra is, hogy intézményrendsze-
rünk a 21. század kihívásainak 
megfelelően működik és a helyi 
lakosok igényeit figyelembe véve 
a 2013–2014-ben a testület által 
elfogadott fejlesztési program ele-
mei sorra valósulnak meg. 
2018-ban elindul a Duna-part, a 
helyi termelői piac, a Béke tér re-
konstrukciója, új helyre költözik a 
könyvtár, megújul a külvégi iskola 
és óvoda, valamint folytatódik a 
kenderföldi árok vízelvezetésének 
megoldása. Horváth Zsolt polgár-
mester bízik abban, hogy a 47 tele-
pülést összefogó Jövőnk Energiája 
térségfejlesztési programból és 
maradék illetve kiegészítő uniós 
forrásokból is tud profitálni váro-
sunk. Hangsúlyozta, hogy az 
ésszerű és takarékos gazdálkodás 
fontos, de nem szabad, hogy ve-
szélyeztesse az intézmények és 
gazdálkodó szervezetek optimális 
működését. Ugyanakkor, ahogy 
megfogalmazta „megenni sem 
szabad mindent”, fontos, hogy 
megalapozzuk azt a jövőt, amely 
egy kellemes, élhető kisvárost te-
remt a jövő nemzedékeinek.

Január 15-én Dr. Kaiser Fe-
renc a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem docense tartott előadást 
Földünk édesvízkészlete címmel. 

A téma legalább annyira fontos, 
mint a klímaváltozás. Bár Föl-
dünk kétharmadát víz borítja, an-
nak csak 3%-a édesvíz és mind-
össze egy százaléka közvetlenül 
felhasználható. Ennek az egy szá-
zaléknak is a nagy részét mező-
gazdasági és ipari célokra fordít-
ják. Míg a bolygó egyes területein 
napi küzdelem az ivóvíz beszer-
zése, addig a szerencsésebb terü-
leteken óriási pazarlás folyik. Egy 
WHO (Egészségügyi Világszer-
vezet) tanulmány szerint egy csé-
sze kávé előállításához 140 liter, 
egy kg marhahúséhoz 16 ezer (!) 
liter vízre van szükség. A túlfo-
gyasztás másik elképesztő példá-
ja, hogy nagyon sok országban, 
hazánkban is ivóvízzel öblítjük a 
WC-ket, a mezőgazdasági terüle-
teket is ivóvízzel öntözzük. Az 
előadó arról is beszélt, hogy az 
édesvíz – szűkössége miatt – stra-
tégiai és biztonságpolitikai ténye-
ző is, ami háborús konfliktusok 
kirobbanásához vezethet, de ösz-
szefüggésben van az évek óta erő-
södő migrációval is. Földünk 6,6 
milliárd lakosából 2,3 milliárd 
ember nem jut elegendő ivóvíz-
hez, s míg a felhasználók száma 
folyamatosan nő, addig az édes-
víz készlet egyre csökken. Dr.Ka-
iser szerint a vízügyi beruházá-
soknak prioritást kellene élvezni-

ük, sokkal több víztározó építésé-
vel és új technológiákkal elérni a 
megfontolt édesvíz hasznosítást. 
Napi hír, hogy a Dél-afrikai Fok-
városban az évek óta tartó száraz-
ság következtében drasztikusan 
csökkent az édesvízkészlet. A la-
kosság napi fogyasztását 50 liter-
ben határozták meg. Amennyiben 
a helyzet nem javul, kénytelen 
lesz a hatóság ezt a mennyiséget 
25 liter/napra korlátozni. A legbo-
rúlátóbb jóslatok szerint az évszá-
zad végére drágább lehet az ivó-
víz, mint az arany.

Január 22-én a Sűrű Borház 
fogadta a kertbarátokat. A vendé-
gek autentikus körülmények kö-
zött hallgathatták meg a borászat-
ról, borkészítésről szóló előadást.

Dr. Sűrű János címzetes egye-
temi docens elmondta, hogy a 
borház két éve működik. A csalá-
di munkamegosztásról is beszélt, 
míg ő főként a növénytermesztés-
sel és –védelemmel foglalkozik, 
fia felel a jó minőségű borok elő-
állításáért. Másfél hektáron gaz-
dálkodnak. Kezdetben főként a 
Cabernet Sauvignon fajtára kon-
centráltak, ma már többfajta fe-
hér, rozé és vörös fajta megtalál-
ható a kínálatukban. A szakembe-
rek szerin 2000 óta a tavalyi év 
kiemelkedően jó termést produ-
kált, így bíznak benne, hogy a bo-
rok is kiválóak lesznek. Ifjabb 
Sűrű János előadásában részletes 

szakmai alapossággal mondta el a 
jó bor készítésének tudnivalóit. 
Beszélt a szüret előkészítéséről, a 
szőlőfajtákhoz illő reduktív és 
oxidatív eljárásról, a must és a bor 
kezeléséről, a borhibák javításá-
nak lehetőségeiről, a gyümölcsös, 
a testes, a fiatal illetve az óborok 
közötti különbségekről. Az előa-
dás után apa és fia bemutatták a 
borház kínálatát, melyből a jelen-
lévők ízlés szerint kóstolhattak.

Január hónapot Juhász And-
rás tejről szóló előadása zárta, 
aki a Pusztaszabolcsi Agrár Zrt. 
képviseletében érkezett Duna-
földvárra.

Előadása első felében bemutat-
ta a zártkörű részvénytársaság-
ként működő gazdaságot, annak 
nagyságát, földrajzi elhelyezke-
dését, majd a tejről és az abból 
készített termékeikről beszélt. A 
manufaktúra-szerűen működő 
társaság nem törekszik ipari 
mennyiség előállítására, fonto-
sabb számukra a minőség. Az 
előadó hangsúlyozta, hogy a jó 
minőségű tej előállítása a szántó-
földön kezdődik. Csak GMO-men-
tes növényeket termesztenek és a 
silózásnál sem használnak tartósí-
tószereket. A 600 holstein-fríz te-
hén és 400 bika ezt a jó minőségű, 
adalékmentes szálas takarmányt 
kapja, ami megjelenik a tej ízvilá-
gában. A napi 13.000 liter tejből 
sokféle terméket állítanak elő, a 
réteges joghurttól kezdve a 

fertőzöttsége miatt a katonák-
kal elsősorban gyenge borokat 
itattak, éppen a járványok elkerü-
lése végett. 

Hazánk földrajzi fekvése ked-
vező a szőlőtermesztés számára. 
A 48. szélességi fokon túl, a Kár-
pát-medencétől északra, például 

Lengyelország területén ugyan 
megterem még a szőlő, de sa-
vanykás, borkészítésre nem alkal-
mas. A hazai talajviszonyok, pél-
dául a vulkanikus hegyvidékek 
talajai, vagy akár a homok alkal-
masak jó minőségű szőlők ter-
mesztésére. Ez az adottság is elő-

segítette a minőségi bortermelés 
kialakulását hazánkban. Hosszú 
időn át a hazai borászatban az az 
előítélet volt meghatározó, hogy 
homokos talajon nevelt szőlőből 
nem lehet jó minőségű bort készí-
teni. Szerencsére napjainkra ez az 
előítélet szertefoszlott. Nyilván a 

hegyi borokhoz képest más ízvi-
lággal, más minőségi mutatókkal 
rendelkeznek az alföldi borok, de 
hazai, vagy akár nemzetközi vi-
szonylatban is sikeresek tudnak 
lenni. Erre példa, hogy az év bo-
rásza címet pár éve egy alföldi, 
soltvadkerti borász nyerte el. «

►

►
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So ros hir de té s
Gitár-, zeneelmélet-, jazzel-

mélet oktatást vállalok kezdők-
nek. Tel.: +36–30–95–52–703

Dunaföldváron felújítandó, 
komfort nélküli ház eladó (kö-
zel a buszmegállóhoz). Tele-
fon: +36–30–225–8105

különböző ideig érlelt sajto-
kon át a kefirig és túró félékig, de 
megtalálhatók kínálatukban a tej- 
és túródesszertek is. A legna-
gyobb mennyiséget mégis tejföl-

ből és vajból tudják eladni. Cél-
juk, hogy az ún. tejmaradékokat 
(pl. tejsavó) is feldolgozzák, telje-
sen lefedve ezzel a piac igényeit. 
Nagyon büszkék az iskolatej 

programra, az Európai Unió által 
támogatott projekt keretében 90 
iskola több ezer diákja ihatja a jó 
minőségű pusztaszabolcsi tejet. «

►
Lakossági tájékoztató

Házhoz menő 
szelektív
hulladékgyűjtéssel
kapcsolatban
Tisztelt Lakosság!

Dunaföldváron a házhoz me-
nő szelektív hulladékgyűjtéskor 
a Közszolgáltató a begyűjtés so-
rán cserezsákot már nem ad. A 
szolgáltató továbbra is elszállítja 
a meghirdetett időpontokban a 
szelektíven gyűjtött hulladékot, a 
lakosság által kihelyezett átlát-
szó zsákokban. Fontos, hogy lát-
ható legyen a zsák tartalma!

A cserezsákok továbbra is in-
gyenesen átvehetőek a Dunanett 
Nonprofit Kft. ügyfélszolgála-
tán az alábbi időpontokban:

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
Hogy a város lakosságának ne 

Dunaújvárosba kelljen átmenni 
ügyet intézni és zsákot beszerez-
ni, ezért Dunaföldváron az Ön-
kormányzat előreláthatóan 2018. 
áprilisban nyit ügyfélszolgálatot 
teljes egészében a saját forrásai 
terhére, mert a Közszolgáltató 
ezt nem vállalja.

Kérjük Önöket, hogy továbbra 
is vegyék igénybe a szolgáltatást 
Dunaföldvár Város környezeté-
nek megóvása érdekében! 

Kérjük szíves megértésüket!
Dunaföldvár Város

Önkormányzata

A Mezőföldi Regionális Vízi-
közmű Kft., mint felelős szolgálta-
tó felhívja fogyasztói, a lakosság, 
a vállalkozók, és az intézmények 
figyelmét arra, hogy a tartós hideg 
komoly károkat okozhat a talaj-
ban, az aknákban vagy a fűtetlen 
pincékben lévő vízmérőkben, sőt a 
falakon belüli vízvezeték-hálózat-
ban is. Érdemes idejében megtenni 
a szükséges óvintézkedéseket, 
hogy elkerüljük a fagy hatására 
bekövetkező mérő-meghibásodá-
sokat és a jelentkező kellemetlen-
ségeket, többlet költségeket. 
Ugyan a fagy leggyakrabban a 
nyaralóknál vagy a ritkán hasz-
nált vízvezetékeknél okoz csak 
komoly károkat, a legdurvább mí-
nuszok sokszor azokat a háztartá-
sokat sem kímélik, ahol sok vizet 
használnak, és erős az áramlás. 

Az év elején tapasztalt mínusz 
20 fokos hideg több tucat vízóra 
elfagyást és tetemes kárt okozott 
fogyasztóinknak. Szilánkokra tört 
üveg az óralapon, eldeformáló-
dott számlálószerkezet, esetleg 
csöpögő víz. Ha télen ez a látvány 
fogadja a vízóra tulajdonosát, ak-
kor szinte biztosra vehető, hogy 
elfagyott a mérőeszköz. A fagy 
elleni védekezésről csakúgy, mint 
a mérőhelyek tisztán tartásáról, 
valamint a megközelítés biztosí-
tásáról az ingatlan tulajdonosának 
kell gondoskodnia! Az 58/2013. 
(II. 27.) Korm. rendelet 64.§ (8) 
bek. szerint az elszámolás alapjá-
ul szolgáló fogyasztásmérők és a 
leszerelésüket megakadályozó zá-
rak sértetlen megőrzéséért és a 
vízmérési hely, valamint a fo-
gyasztásmérő fagy elleni védel-
méért a bekötési vízmérő vonat-
kozásában a felhasználó, a mel-
lékvízmérő vonatkozásában az el-
különített vízhasználó felelős. To-
vábbá a 70. § (2) bek. e) pontja 

alapján a felhasználó részéről 
szerződésszegésnek minősül, ha a 
vízmérési hely karbantartásáról, a 
fogyasztásmérő elfagyás elleni 
védelméről nem gondoskodik. 

A hideg idő hatására eltört víz-
vezetékek, illetve elfagyott víz-
mérők komoly károkat okozhat-
nak az ingatlanokban, a talajban, 
a fűtetlen pincékben. Nagy ösz-
szegű kiadásokat jelent a felesle-
gesen elfolyt vízmennyiség, illet-
ve az igen magas helyreállítási 
költség, különösen igaz ez az épü-
letekben keletkezett károk esetén. 
Az eltört vezetéken keresztül egy 
óra alatt akár a többszöröse foly-
hat el egy átlagos család napi víz-
felhasználásának. A kellő gondos-
sággal elvégzett fagy elleni véde-
lem a fogyasztónak nem csak kö-
telessége, de egyben érdeke is, 
hiszen néhány lépéssel elkerülhe-
ti, hogy komoly kár keletkezzen 
értékeiben: 

• Vízmérő-akna: A fagy legin-
kább a néhány milliméteres vas-
lappal fedett aknában lévő víz-
mérőket veszélyezteti, ezért 
ezek védelme különösen fontos. 
A vezetéknek és a mérőórának 
is legalább 90 centiméterrel a 
talaj alatt kell lennie, ilyen mé-
lyen ugyanis biztosan nem fagy-
hat el. Az aknánál az jelenti a 
gondot, hogy hiába van mélyen 
a vezeték, nincs fölötte talaj, így 
a fedélen keresztül a fagy mé-
lyebbre tud jutni.Rendszeresen 
ellenőrizzük, hogy nincs-e víz 
az aknában, valamint figyeljünk 
arra is, hogy helyén van-e az ak-
nafedél, ha sérült, cseréljük, il-
letve alulról hőszigetelni kell. 
Erre a legalkalmasabb egy hun-
garocell lemezt az aknatető aljá-
ra rögzíteni. Az esetek döntő 
hányadában ez megfelelő védel-
met biztosít, de aki még óvato-

sabb, az a vízmérőt is leszigetel-
heti. Erre akár egy pléd vagy 
papírdoboz is alkalmas, amelyet 
lefelé fordítva kell a mérőszer-
kezetre helyezni, így a talajból 
felfelé áramló kevés hőt ott tart-
ja. 

• Pincék, fűtetlen helyiségek: 
Nemcsak az aknákban, hanem a 
pincékben is ki vannak téve a fagy-
veszélynek a vízmérők. Ebben az 
esetben mindenképp ügyelni kell 
arra, hogy a téli hónapokra bezár-
ják az ablakokat, illetve ahol kell, 
kicseréljék a törött üveget. A la-
kótelepi házakban az épület ösz-
szes vízfogyasztását mérő szerke-
zetet legtöbbször a közműalagút 
és a folyosó mellett kialakított 
tároló helyiségben szerelték fel. A 
vízóra fagy elleni védelme a lakó-
közösség feladata. Az épületen 
belüli vezetékek, illetve szerelvé-
nyek esetében győződjünk meg a 
helyiség nyílászáróinak épségéről 
is. Ha a falban levő vezetékben a 
hideg hatására jégdugó keletke-
zett, nem folyik a víz a csapból, 
mivel az elzárja a víz útját. Ha a 
csövet nem repesztette szét a jég, 
házilag is orvosolni lehet a prob-
lémát. Legtöbbször ugyanis egy 
fűtetlen helyiség falában fut a ve-
zeték, amelyben megfagy a víz. 
Ilyenkor a helyiség felfűtése je-
lenti a megoldást. 

• Épületek fagymentesítése: A 
télen nem lakott épületeknél vagy 
a falakon kívül lévő, illetve a nem 
kellően szigetelt vízvezetékek, 
kerti csapok esetén legbiztosabb 
módszer a víztelenítés. Először 
nyissuk meg a kerti csapot, majd 
ezután zárjuk el a téli elzárót. A 
vezetékben lévő víz ilyenkor az 
ürítő szelepen keresztül távozik 
és elszivárog a talajba, így a fel-
színen húzódó vezetékszakasz is 
vízmentes lesz, és tavaszig bizto-
san nem okozhat gondot a fagy. 
Ha későn látunk hozzá a víztele-
nítéshez, és a befagyott víz miatt 
nem tudjuk az elzárócsapot elfor-
dítani, meleg vízzel, óvatosan 

A Mezőföldvíz Kft. felhívása a
fagyveszélyre
Még nem késő védekezni a fagykár ellen! 

►
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Sisi
Január 26-án a Népszerű Tudomány 
előadássorozat keretében Borovi 
Dániel művészettörténész korának 
egyik legszebb és legnépszerűbb 
asszonyáról, I. Ferenc József császár 
feleségéről tartott előadást a mű-
velődési házban.

 » SZIEGL ERIKA

Teljes nevén Wittelsbach Er-
zsébet Amália Eugénia bajor her-
cegnő becenevét gyakran látjuk 
két s-el (Sissi), de életének kuta-
tói szerint egy magánlevelezésé-
ből kiderül, hogy egy s-el hasz-
nálta. Sisi 1837-ben született Ba-
jorországban Miksa József bajor 
herceg és Mária Ludovika Vilma 
bajor hercegnő harmadik gyerme-
keként, hét testvére volt. Szülei 
elsőfokú unokatestvérek voltak, 
Sisi tehát vérfertőző kapcsolatból 
született, ez azonban abban az 
időben teljesen elfogadott, sőt kí-
vánatos volt főnemesi körökben. 
Ő maga is vérfertőző kapcsolat-
ban élt Ferenc Józseffel, hiszen 
Mária Ludovika és Zsófia (F.J. 
édesanyja) is édestestvérek vol-
tak. Az ifjú császárnak eredetileg 
Sisi nővérét, Ilonát szemelték ki, 
de Ferenc József első látásra bele-

szeretett a 16 éves Erzsébetbe, 
akit 1854-ben feleségül vett. A 
szokatlan szerelmi házasság – fő-
ként Zsófia mesterkedéseinek kö-
szönhetően – hamar megromlott, 
mely vélhetően oka lehetett Sisi 
pszichoszomatikus betegségei-
nek. Orvosai tanácsára Madeirán 
és Korfun töltött sok időt, ahol 
teljesen meggyógyult. Legendás 
volt a magyar nép iránti szeretete, 
meg is tanulta nyelvünket. Ebben 

szerepe lehetett az 1867-es Ki-
egyezés utáni magyar miniszter-
elnöknek gróf Andrássy Gyulá-
nak, akivel sok dologban egyet 
értettek. Bár a korabeli pletykák 
szerelmi viszonyról beszéltek, ezt 
a kutatók határozottan cáfolják, 
hiszen életükben egyszer voltak 
csak kettesben, egy rövid kocsi-
úton a vasútállomásra tartva. Sisi 
ugyan nem politizált, de a törté-
nészek abban egyetértenek, hogy 
jelentős szerepe volt az osztrák – 
magyar viszony konszolidálásá-
ban. A bécsi udvar nehezményez-
te is, hogy Ferenc József a monar-
chia többi nemzetállamával szem-
ben a magyaroknak több politikai 
és közéleti engedményt tett. Har-
madik gyermeke, Rudolf trónörö-
kös halála után Sisi teljesen visz-
szavonult. Idejét olvasással, 
versírással, lovaglással és utazga-
tásokkal töltötte. Élete utolsó har-
minc évében fényképezni sem en-
gedte magát, pedig még idős ko-
rában is legendásan szép és kar-
csú volt. 1898. szeptember 10-én 
társalkodónőjével Genfben egy 
hajóra szálltak fel, amikor az 
olasz anarchista Luigi Lucheni le-
szúrta. A sors iróniája, hogy a 25 
éves férfi nem tudta, hogy kit ölt 
meg, célja szerint mindegy volt, 

hogy ki, csak nemesi származású 
legyen.

Az osztrák császár- és magyar 
királyné Bécsben nyugszik a 
habsburgok temetkezési helyén a 
Kapucínusok templomában férje, 
I. Ferenc József és fia Rudolf 
trónörökös mellett. «
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felolvaszthatjuk a benne lévő 
jeget, majd ezt követően elvégez-
hetjük a víztelenítést. 

Javasoljuk, időben tegyék 
meg a szükséges óvintézkedése-
ket, hogy elkerüljék a fagy okoz-
ta kellemetlenségeket. Különö-
sen azon ingatlanoknál, ahol a 
hálózati vizet ritkán, vagy egyál-

talán nem használják, illetve 
nyaralóknál, hétvégi házaknál. 
Mielőtt bárki szakemberhez for-
dul, előtte vizsgálja meg, mi 
okozhatja a problémát, mert el-
képzelhető, hogy a fent említett 
módszerekkel házilag is orvosol-
ható a hiba, és így pénzbe sem 
kerül. Fontos, hogy a vízmérőt 

vagy a szabadon lévő műanyag-
csöveket ne próbáljuk nyílt láng-
gal felolvasztani, mert a hirtelen 
felolvadó víz szétvetheti a mérőt, 
illetve a csövet. Csak lassan, fo-
kozatos melegítéssel olvasszuk 
fel a benne lévő vizet. Szolgálta-
tási területünkön a vízóra elfa-
gyása esetén, valamint további 

információkért írjon az ugyfel@
mezofoldviz.hu e-mail címre, 
vagy tárcsázza ügyfélszolgála-
tunkat a 06–80/442–442 telefon-
számon. 

Köszönjük, hogy odafigyel víz-
mérője állapotára, hiszen a víz-
mérők rendeltetésszerű működte-
tése közös érdekünk! «

Felhívás
 » BÁRDOS LÁSZLÓNÉ DR. SK.,

CÍMZETES FŐJEGYZŐ 
Várjuk azon közéleti munka 

iránt érdeklődő, és abban szíve-
sen részt vállaló Dunaföldváron 
állandó bejelentett lakcímmel 
rendelkező állampolgárok szava-
zatszámláló bizottsági munkára 
történő jelentkezését 2018. febru-
ár 20-ig a Dunaföldvári Polgár-
mesteri Hivatal I/8. irodájában dr. 
Révész Judit aljegyzőnél, akik az 

alábbi feltételeknek megfelelnek:
• Dunaföldváron lakcímmel ren-

delkező, a választási központi 
névjegyzékben szereplő válasz-
tópolgár,

• nem párt tagja, vagy jelöltet ál-
lító jelölő szervezet tagja, nem 
jelölt, illetve a választókerület-
ben (Paks székhelyű országy-
gyűlési egyéni választókerü-
let) induló jelölt hozzátartozó-
ja,

• nem áll a Magyar Honvédség-
gel szolgálati jogviszonyban, 

közigazgatási szervvel kor-
mányzati szolgálati, állami 
szolgálati, szolgálati, vagy más 
munkavégzésre irányuló jogvi-
szonyban (kivéve: KÖZAL-
KALMAZOTT lehet SZSZB 
tag), és

• nem tagja másik választási bi-
zottságnak, vagy választási iro-
dának.
Nem törvényi feltétel, DE 

FONTOS:
• akár 20–24 órát is képes a sza-

vazóhelyiségben történő mun-

kavégzésre anélkül, hogy nap-
közben azt elhagyná,

• magát képesnek tartja pártsem-
leges módon a törvényben elő-
írt feladatok elvégzésére.
A jelentkezéskor nyilatkozatot 

kell aláírni a törvényi feltételek 
teljesüléséről.

Felhívjuk a lejárt mandátumú 
bizottsági tagok figyelmét, 
amennyiben a jövőben is szeret-
nének az SZSZB munkájában 
részt venni, nekik is ismételten 
jelentkezniük kell! «

►

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.

Borovi Dániel



8. oldal

DunaföldváriDunaföldvári

A 2017/18-as tanévben, januárban 
országos pályaorientációs napot 
szerveztek az általános és középis-
kolák. A nap célja, hogy a diákok kü-
lönböző foglalkozásokkal, szakmák-
kal ismerkedjenek meg, az így szer-
zett információk később segítséget 
nyújthatnak a pályaválasztásban. 

 » SZABADOS SÁMUEL

A Magyar László Gimnázium 
sokszínű programmal igyekezett 
lekötni a fiatalok figyelmét, mely 
nem volt könnyű feladat, hiszen a 
12 és 18 év közti diákok közt je-
lentős a korkülönbség. Az iskola-
vezetés korosztályonként külön-
böző lehetőségeket kínált a diá-
koknak. A végzős 12. évfolyam 
esetében egyértelmű volt, hogy 
ők Budapesten az Educatio kiállí-
tást tekintették meg, ahol a hazai 
felsőoktatási intézmények mutat-
koztak be. A felvételi jelentkezés 
előtt álló diákok sok hasznos in-
formációval gazdagodtak. A 11. 
évfolyam a paksi atomerőműbe 
tett üzemlátogatást, melyhez az 
erőmű különbuszt biztosított. Az 
üzem megtekintésén túl az erőmű 
építéséről és működéséről szóló 

előadással egybekötött kiállítás 
megtekintése is része volt a láto-
gatásnak.  

Az alsóbb évfolyamok számára 
igen bőséges volt a kínálat. Előa-
dókat hívott az iskola elsősorban 
volt diákjai köréből, akik foglal-
kozásukról beszéltek. Ügyvéd, 
gyógyszerész, közgazdász, köny-
velő, mérnök, rendőrtiszt beszélt 
munkájáról és válaszolt a feltett 
kérdésekre. Ezután üzemlátoga-
tásra indultak a fiatalok kisebb 
csoportokban. A Malom, a Váradi 
Metál Kft. műhelyei, a tűzoltó 
szertár, a Túri Állatklinika voltak 
a célpontok. Érdekes volt a szak-
iskola bemutatója, ahol a műhely-

ben a fémmegmunkálás folyama-
taival ismerkedtek a gimnazisták 
a szakiskolás diákok segítségével. 
Nagy élmény volt a hegesztés ki-
próbálása, a szimulátor kezelése. 
A tankonyhában pedig gesztenyés 
sütemény készítésében vállaltak 
szerepet, melyet helyben meg is 
kóstoltak. A 7–8. évfolyamoknak 
az iskola ebédlőjében külön fog-
lalkozás szerveződött, ahol helyi 
kézművesek, mesterek mutatták 
be szakmájukat, bevonva a gyere-
keket is a tevékenységbe. A ko-
sárfonás, textilezés, fodrászat, 
agyagozás és bőrmegmunkálás 
mozzanatait láthatták, tapasztal-
hatták. A diákok visszajelzései 
alapján hasznosnak bizonyult az 
erre a célra szánt tanítás nélküli 
munkanap.  «

Január elején nyílt nap keretei közt 
fogadta és tájékoztatta a hat osztá-
lyos képzés után érdeklődő tanuló-
kat és szüleiket a Magyar László 
Gimnázium. Fehérné Keserű Katalin 
tagintézmény vezető örömét fejezte 
ki, hogy ismét nagy volt az érdeklő-
dés a rendezvény iránt. 

 » SZABADOS SÁMUEL

15 órától igazgatói tájékoztató-
val kezdődött a program, ahol a 
képzés formáiról, lehetőségeiről 
esett szó. Ezután Nikli Luca, a di-
ák önkormányzat elnöke a tanó-
rán kívüli programokról beszélt, 
majd a felsőbb éves diákok végig-
vezették az épületen a kisdiáko-
kat, bemutatva nekik az iskolát. A 
folytatásban rendhagyó földrajz, 
nyelvi, illetve fizika órán vehet-

tek részt a gyerekek, játékos fel-
adatokat oldottak meg, mintegy 
felmérve tantárgyi tudásukat. A 
nyílt nap 17 órakor a szülői érte-
kezlettel zárult, ahol a jelentkezés 
módjáról esett szó, valamint az 
igazgatónő a feltett kérdésekre 
válaszolt. Kiemelte, hogy a hat 
osztályos képzés iránt jelentős az 
igény. Minden évben harminc-
egynéhány fős osztályokat tud in-
dítani a gimnázium. 

Január 20-án, szombaton került 
sor az iskola jótékonysági báljára 
az általános iskola aulájában. A 
kezdeményezés újdonság, hiszen 
ilyen rendezvény még nem volt a 
gimnázium 65 éves történetében. A 
tiszta bevétel az alapítványi szám-
lára került, mellyel az iskola külön-
böző diákrendezvényeket támogat, 

eszközöket vásárol. Idén például a 
történelmi hangulatot sugárzó belső 
udvar felújítását tervezik. A bevétel 
a belépőjegyekből, a tombola és az 
árverés során befolyó összegből állt 
össze. Ezen kívül sokan vásároltak 
még támogatói jegyet, például akik 
nem tudtak részt venni a bálon. Az 
est az igazgatói, és a polgármesteri 
köszöntőkkel indult, majd a diákok 
adtak elő színvonalas és szórakoz-
tató műsort. A vacsora után kezde-

tét vette a hajnali órákig tartó bál. 
Az iskolavezetés igen sikeresnek 
tartotta az első jótékonysági bált. 
Mintegy 130–140 vendég jelent 
meg. A bevétel mellett örömteli 
volt, hogy sok szülő, pedagógus, 
volt diák, s az iskolához kötődő 
személy órákon át tudott kötetlenül 
beszélgetni, szórakozni, nosztalgi-
ázni. A szervezők a sikerre való te-
kintettel már a jövő évi folytatáson 
gondolkodnak.  «

Először szervezett
jótékonysági bált a gimnázium

Pályaorientációs nap Szalagavató a 
szakképző
iskolában
Január 12-én a művelődési ház 
nagytermében tartotta szalagavató 
ünnepségét a Magyar László Szak-
képző Iskola. 21 végzős diák mellére 
került a jelképes szalag, mely arra 
utal, hogy idén befejezik tanulmá-
nyaikat. 

 » SZABADOS SÁMUEL

Az ünnepség a hagyományos 
forgatókönyv szerint zajlott. Az al-
sóbb évfolyamosok műsorába né-
hány végzős is közreműködött. 
Beszédek következtek a búcsúzta-
tók és a végzősök részéről. A sza-
lagok feltűzése jelentette a legün-
nepélyesebb pillanatot. A nem 
mindennapi eseményt a diákok, 
szülők, tanárok megilletődve élték 
át. Nem maradt el a hagyományos 
keringő sem, melyre sokat próbál-
tak a táncosok. Az ünnepi műsort 
közös vacsora zárta. Hegedűs Fe-
renc igazgató beszámolt arról, 
hogy 14 szerkezetlakatos és 7 ven-
déglátós végez az idén. Az emel-
kedett hangulatú percek után az a 
cél, hogy az elkövetkezendő hóna-
pokban alaposan felkészülje- ►
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A Bolyai János Matematika Társulat 
a dunaföldvári gyökerű Csányi Pet-
rának ítélte a Patai Alapítvány 
2017. évi díját.

 » L. MÉSZÁROS IRMA

A huszadik század első felének 
kiemelkedő matematikusa, Patai 
László emlékére az özvegye által 
létrehozott Patai Alapítvány sza-
bályzata szerint e díjjal a matemati-
ka terén önálló tudományos alkotó-
képességű egyetemi hallgatókat, 
pályakezdő matematikusokat is-
mernek el, s elsősorban a tanári pá-
lyán induló fiatalok kutatásait tá-
mogatják. Az alapítványt a Bolyai 
János Matematikai Társulat kezeli.

Csányi Petra a dunaföldvári 
Magyar László Gimnáziumban 
érettségizett, 2016-ban az ELTE 
matematika-informatika szakán 
szerzett diplomát. A díjat odaí-
télők a fiatal matematikus kutatói 
és oktatói munkáját értékelték. 

Petra harmadéves korában kez-
dett kutatásokat végezni Szabó 
Csaba és Vásárhelyi Éva témave-
zetésével. Társszerzőkkel készí-
tett dolgozataival több alkalom-
mal sikerrel indult a TDK Tanu-
lás- és Tanítás-módszertani Tu-
dástechnológiai szekcióban, s or-
szágos első és második helyezé-
seket ért el. Kutatási ered-
ményeiről rendszeresen beszá-
molt nemzetközi konferenciákon, 
munkái társszerzővel megjelen-
tek rangos idegen nyelvű dolgo-
zatokban is. A végzés után a Szent 
László Gimnázium tanára lett, de 
tanított a Pázmány Péter Katoli-
kus Egyetemen is. Jelenleg egy 

autóipari cég informatikai csapa-
tában dolgozik.

Petra olyan lelkesen mesél a 
kutatásokról, hogy kíváncsi va-
gyok, miként került a matematika 
bűvkörébe. – Már kiskoromtól ér-
dekelt. Szerettem töprengeni 
egy–egy matematika feladat meg-
oldásán, s jó érzés volt, ha sike-
rült. Maga a megoldáskeresés 
okozott izgalmat, örömöt, s ez 
mindig továbbvitt – mondja, s 
hozzáteszi: most is úgy gondolja, 
hogy akkor lesz eredményes a ta-
nulás, ha van sikerélmény. Alsó 
tagozaton Berecz Sándorné volt a 
tanító nénije, a felső tagozaton 
Petrovics Józsefné lett a szaktaná-
ra, Horváthné Nagy Mária pedig 
a matekszakkörben segítette a fel-
készülését. A gimnáziumban Ba-
kos Csilla tanárnőnek köszönhet 
sokat, aki a tanórákon kívül is 
gyakran foglalkozott vele. Az 
egyetemen jó érzés volt, hogy 
nagyhírű gimnáziumok diákjaival 
tartani tudta a lépést.

Mire jó a matematika? A gon-
dolkodás fejlődésére – kapjuk a 
határozott választ. A matematika 
többek között fejleszti a logikát, a 
folyamatok átlátását, a precizitást, 

így hozzájárul a személyiség ala-
kulásához.

A matematika mellett a tánc ha-
tározta meg Csányi Petra eddigi 
életét. Hogy a kettő összefügg-e, 
azt tudományosan nem vizsgálta. 
Hatéves korától tizenkét éven át a 
Löfan Mazsorett táncosa, verseny-
zője volt. Azt is elárulja, arra a leg-
büszkébb, amikor az országos baj-
nokságon az ő koreográfiájával ért 
el dobogós helyet a csapat. Jelen-
leg az ELTE Modern Jazztánc cso-
portjának tagja. De hiányzik a ma-
zsorett bot, néha a kezembe ve-
szem – mondja nevetve.

Petra szeretett tanítani, mégis 
váltott, hiszen az informatika szak 
is kihívás elé állítja. Nem szeretne 
végleg elszakadni a pedagógusi pá-
lyától. Azért sem, mert óvodás ko-
rától gyakran töltötte idejét az isko-
lában tanítónő édesanyja mellett. 
Állítja: felnőttként még érdekesebb 
élmény volt látni őt, ahogy nem-
csak a tantárgyi ismereteket adja át 
a gyerekeknek, hanem sok–sok be-
szélgetéssel, programokkal alakítja 
személyiségüket is. Olyat ad nekik, 
amitől nem egyszerűen jobb jegyet 
szereznek, hanem amitől empatiku-
sabb, nyitottabb emberré válnak. «

nek a diákok az elméleti és 
gyakorlati vizsgákra. Az igazgató 
szerint az elhelyezkedés lehetősé-
gei kedvezőek, városunkban és a 
környéken is keresett az ilyen jel-
legű munkaerő. 

Bereczné Pintér Judit osztályfő-
nök már ötödik osztályát búcsúz-
tatja a szakiskolában. Kiemelte, 
hogy ez az osztály igen aktív volt 
a közösségi munka terén, szívesen 
vállaltak az iskolai életben önként 
is szerepeket, feladatokat. A tanu-
lást a többség komolyan vette, bí-
zik abban, hogy júniusban min-
denki sikeres vizsgát tesz. A diá-
kok többsége szeretne tovább ta-
nulni, például új szakmát szerezni, 
vagy érettségi vizsgát tenni. 28-an 
kezdték tanulmányaikat. Az évek 
során voltak távozók, érkezők. Az 
osztályfőnök büszkén említette, 
hogy voltak komoly tanulmányi 
sikerei is az osztálynak. Egyik ta-
nítványuk kétszer is bejutott az 
Implom József helyesírási verseny 
országos döntőjébe. A fiúcsapatuk 

sikerrel szerepelt a komplex tanul-
mányi versenyen. Jelenleg is há-
rom tanuló érintett az országos 
szakmai versenyekben. Boros Ri-
chárd a 11.a osztály tanulója az 
iskola diákönkormányzatának el-
nöki tisztét is betöltötte. A három 
év számára sok pozitív élményt 
jelentett. Jó volt az osztályközös-
ség, részben azért, mert több szí-
nes egyéniségből állt. Barátságok, 
szerelmek kötődtek a három év 
során, de azért a többség tanulmá-
nyi téren is eredményes volt. Nagy 
élmény volt számára, hogy diák-
önkormányzati elnökként eljutott 
az országos diákparlamentre, ahol 
nagyobb rálátást nyert a hazai ok-
tatásrendszerre, a diákok napi 
gondjaira, problémáira. Jó iskolá-
nak tartja Richárd a földvári szak-
képzőt, ahol emberséges tanárok 
foglalkoznak a diákokkal. Végzés 
után szeretne tovább tanulni, min-
denekelőtt leérettségizni. Mivel 
szeret tanulni, ezután is vannak 
még céljai. «

►

Dunaföldvárinak 
ítélték a
Patai Alapítvány 
díját

Csányi Petra
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 » SZÁSZVÁRI JÓZSEFNÉ

Reitter Ferenc Dunapentelén 
született Reitter József és Szeles-
tey Mária gyermekeként. A Fejér 
megyei Válról került Dunaföld-
várra, amikor megnősült 
1881-ben. Felesége Schwarzkopf 
Ilona, házasságukból nyolc gyer-
mek született.

1884-ben a dunaföldvári járás 
szolgabírája telepengedélyt adott 
Reitter Ferencnek egy hétjáratú 
gőzmalom létesítésére. A helyi 
molnár ipartestület (a molnárcéh 
utóda) fellebbezést nyújtott be, de 
a Tolna vármegye alispánja eluta-
sította a beadványt, és engedé-
lyezte a gőzmalom megépítését.

A Pécsi Kereskedelmi és Ipar-
kamara 1892. évi jelentése szerint 
a dunaföldvári gőzmalom a felso-
rolt 29 Tolna vármegyei malom 
közül a legkisebb. Az 1893. évi 
statisztika 2 fő munkást említ, a 
gőzgép 20 lóerős.

Reitter Ferenc már 1898-ban 
fúrt egy ártézi kutat a malom terü-
letén. A kút 112 méter mély, rész-
ben az 1890-ben létesült öt fülkés 
és hét kádas gőzfürdőre bővített 
fürdő szükségleteit látta el. A gőz-
malmot és a fürdőt feleségéről. 
Ilonáról nevezte el. Ezenkívül téli 
időszakban egy 2200 négyszögöl 
területű, egy méter mélységű kor-
csolyapályához is biztosított vizet 
a sportolni vágyóknak. A régi 
épület és a település első ártézi 
kútja sajnos már nincs meg a Rei-
ter közben. (A mai Reiter köz 
egyébként nem róla, hanem Reit-
ter Józsefről, a Dunaföldvári Ön-
kéntes Tűzoltó Egylet megalakí-
tójáról kapta a nevét.)

Amikor a gőzmalom-tulajdo-
nos anyagilag megerősödött, kor-
szerűsíteni kezdte az üzemet. Né-

metországból hozatott gépeket, 
amelyek szívógázas motorral mű-
ködtek. Ekkor már 20 fő volt a 
dolgozók száma, közülük 14-en a 
gépeknél dolgoztak.

A 19. század végi, 20. század 
eleji válságjelenségek a kismal-
mokat is érintették, valószínűleg 
a Reitter-malmot is. Reitter Fe-
renc, mint kútfúrómester próbált 
talpon maradni. A dunaföldvári 
képviselő-testület 1905 júliusá-
ban határozatot hozott egy közkút 
létesítésére az Erzsébet téren (ma 
Béke tér), ezt 1906-ban a várme-
gye törvényhatósága jóváhagyta. 
A kútra kiírt pályázatot Reitter 
Ferenc nyerte meg, más pályázó 
nem is volt. A kút fúrása 1907 
nyarára fejeződött be, teljes mély-
sége 157 méter. A díszes portland 
cementműkőből készült meden-
cés kúttestet Melocco Péter buda-
pesti gyáros 6000 koronáért ké-
szítette. Tűz esetén a tűzoltóság is 
rácsatlakozhatott a kútra.

Ma a Béke tér egyik ékessége. 
Tetején egy lámpa található. Hal-
fej formájú bronz vízköpőből fo-
lyik a víz – általában a nyári idő-
szakban. A díszkút környéke kü-
lönféle rendezvények színhelyéül 

is szolgál. Tartottak itt előadáso-
kat, koncerteket. Adventi idő-
szakban a Dunaföldvári Művelő-
dési Központ és Könyvtár szerve-
zésében karácsonyváró, szép mű-
sorokkal kedveskedtek a kisváros 
lakosságának.

Az első világháború utolsó évé-
ben, 1918-ban a dunaföldvári gőz-
malom döntő változás előtt állt. Az 
alapítási terv szerint „…Dunaföld-
vári Polgári Gőzmalom Részvény-
társaság cég alatt egy új gőzmalom 
felállítása van tervbe véve, mely-
nek célja elsősorban helybeli és 
vidéki lakosság szükségletére ga-
bonanemüket vámszedés, vagy őr-
letési díj mellett lisztnemükké őr-
letni.” Kettőezer darab 500 korona 
értékű részvényt bocsátottak ki. A 
vezetőségben helyet kapott Baum-
garten Sándor budapesti műépí-
tész mint elnök, a vezérigazgató 
Spitzer A. József dunaföldvári ke-
reskedő, a főkönyvelő pedig 
Fischer Jenő, a helyi takarékpénz-
tár ügyvezetője lett.

Reitter Ferenc időközben el-
adósodott, és 1918 februárjában 
meghalt. A család kénytelen volt 
a malmot is eladni, amelyet a 
részvénytársaság vásárolt meg a 
környező telekkel együtt. A régi 
malmot folyamatosan üzemeltet-
ték tovább, 1918-ban megkezdték 
az új malom építését is. Azóta 
több szerkezeti változáson ment 
keresztül, de ma is malomként 
működik.

Reitter Ferenc Dunaföldváron 
halt meg, 1918. február 8-án. «

Forrás:
Reitter Dávid (ükunoka) család-

fa-kutatása

Irodalom:
Dunaföldvár és vidéke című lap 

1902. január 12. – Országos 
Széchényi Könyvtár, Mik-
rofilm Olvasó, Budapest (Reit-
ter Dávid)

Cziráky Gyula: Tolnavármegyei 
Dunaföldvár multja és jelene. 
Dunaföldvár, 1910. 173–176. 
o.

Földvári Képes Krónikáskönyv 
Egy Duna menti település élet-
rajza okmányokban és képek-
ben. Szerkesztette Dr. Krizsán 
László Dunaföldvár, 1989. 
128–129. o.

Szitkovics Sándor: A dunaföldvá-
ri malmok története. In. Tanul-
mányok. Tolna Megyei Levél-
tári Füzetek 3. Tolna Megyei 
Önkormányzat Levéltára. 
Szekszárd, 1992

Götzinger Károly: A századfordu-
lótól a II. világháborúig (1900–
1930-as évekig). In. Dunaföld-
vár története az őskortól napja-
inkig. Part-Oldalak Kulturális 
Egylet. Dunaföldvár, 2002. 
161. o.

Földvári tabló. Életrajzok és arc-
képek Dunaföldvár múltjából. 
Szerkesztő: Raffainé Kókány 
Judit. Berze-Nagy Ilona Városi 
Könyvtár. Dunaföldvár, 2009. 
128–130. o.

Római Katolikus Plébánia, Duna-
földvár (anyakönyvek).

Reitt er Ferenc
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Január 19-én, este 11 óra előtt ri-
asztották a tűzoltókat a dunaföld-
vári Beszédes József Vízitúra Sport-
klub Duna-parti épületéhez, amely 
akkor már teljes egészében égett. A 
helyi önkéntes tűzoltók és a kalo-
csai hivatásos tűzoltók jó két óra 
alatt oltották el a teljes épületre ki-
terjedt tüzet, melyben a házban 
minden – a konyha, mellékhelyisé-
gek, a csónaktároló, a közösségi tér 
– kiégett, benne minden tárggyal és 
felszereléssel. A tűzben egy gázpa-
lack is felrobbant. A totális pusztu-
lásról és a továbblépés reményeiről 
Linkáné Belvári Éva, az egyesület 
vezetője beszélt televíziónknak. 

 » BAKSAY ERIKA

– Akárhogy nézzük, 40 év 
munkája égett porrá. Toldozgatás-
sal, bővítéssel, hozzáépítéssel ala-
kítottuk ki az épületet késszé, 
úgy, hogy végre minden megvolt 
benne, ami kellett. Teljesen be-
rendezve, jól felszerelve várta a 
ház a vendégeit, a Duna egyik 
legszebb pontján, és ez most gya-
korlatilag a földdel vált egyenlő-
vé. Minden odalett, csónakok, 
mentőmellények, az évek alatt 
összegyűjtögetett felszerelés, a 
Vízicsibe táborhoz szükséges 
minden tárgyunk. Elkeserítő a 
helyzet.

Másfelől még azt az éjszakát 
követően számos magánszemély 
és cég is jelezte segítő szándékát. 
Öröm a bajban, hogy mennyire 
szívükön viselik a helyi emberek 
az egyesület sorsát, ami nem vélet-
len, hiszen nemzedékek tanulták 
nálunk az evezőfogást, vízi jártas-

ságot. Anyagi, fizikai és bármilyen 
segítséget ajánlottak az emberek, 
hogy ismét felépítsük a házat, és 
megújulva folytathassuk a munkát 
gyerekekkel, felnőttekkel. 

– Tudjuk, mi okozta a tüzet?
– A tűzoltók első feltevése sze-

rint elektromos tűzből indult ki az 
egész, de a vizsgálat még folyik. 
Amennyire tudom, magára az 
épületre az önkormányzatnak van 
biztosítása, de a nagy értékű ingó-
ságokra természetesen nincs. 

– Mit tehet most az egyesület?
– Egyelőre semmit, az önkor-

mányzat, mint tulajdonos elindít-
ja a biztosítóval az eljárást, mi 
meg reménykedünk abban, hogy 
az önkormányzatnak szándéká-
ban áll az egyesület munkáját to-
vábbra is segíteni valamilyen mó-
don. A biztosítási díjból, illetve 
azokból a felajánlásokból, ame-
lyek folyamatosan érkeznek, és 
reményeink szerint érkezni is fog-
nak újjá építhetjük a csónakházat. 

– És a tárgyak? 
– Pénzzel mindent meg lehet 

oldani. Remélem, az önkormány-
zat is úgy látja, szükség van ránk, 
és kitalálja, hogyan tudna támo-
gatni minket az újraindulásban. 
Ha mindenki akarja, ha mindenki 
hozzátesz valamit, menni fog. Ezt 
mondták nekem az ismerőseim is: 
három éven belül minden meg-
lesz, ami volt. Hát úgy legyen…

– Az egyesület első dolga, hogy 
eldöntse, akar-e tovább dolgozni 
–mondta Horváth Zsolt polgár-
mester. –Ha igen, akkor az önkor-
mányzat megvizsgálja a lehetősé-
geket, milyen módon tudná segí-

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

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

Cicatápok már 390Ft/kg, kutyatápok már 199 Ft/kg-os áron
kaphatók. Dolly dog 10 kg-os kutyatáp 1750 Ft/zsák áron.
EUKANUBA szuperprémium tápok széles választéka kedvező áron! 

Indul a KULLANCS és BOLHA szezon. Védje kedvenceit 
a 6–8 hónapos védettséget nyújtó Foresto, Killtix vagy 
Scalibor nyakörvekkel ill. Pestigon bolha és kullancsirtó 
spot-on cseppekkel !

Leégett a csónakház

 » L. MÉSZÁROS IRMA

Naplót írni jó. Aki az éjszaka 
elalvás előtti óráiban próbálta már 
megfogalmazni a nap történéseit, 
élményeit, érzéseit, az bizonyára 
egyetért velem. Naplót olvasni 
tán még élvezetesebb. Nemcsak 
írók-költők naplóira gondolok, 
hanem azokra a kézzel írt füze-
tekre is, amelyekben hétköznapi 
emberek vetették papírra minden-
napjaik eseményeit. Voltak az el-
múlt évtizedekben olyan tragikus 
napok, amelyeket talán csak így 
bírtak ki. Ahogy Márai Sándor is 
írta: amikor úgy éreztem, megful-
ladok, ha nem tudok ez oldalak 
szelepein át lélegezni. 

A minap az egyik interjúala-
nyom kezembe adott egy bordó 
bársonnyal borított és aranyozott-
nak tűnő díszítésű csodálatos nap-
lót. Mint mondta, egy udvarról 
mentette ki, majd a szobában szá-
rítgatta. Először végigsimítottam. 
Belelapozva szinte elállt a léleg-
zetem. A belső lapon fekete tussal 
szép kalligrafikus írással az első 
dátum: 1912. május 30. Aztán 
egyházi méltóságok kézjegye. 
Majd a következő oldalakon taní-
tó nénis gyöngybetűkkel rótt 
egyenes sorok. A sorvezető és az 
itatóspapír is a helyén. Egy ked-
vesnővér vezette ezt a naplót 

1944 karácsonyától: „Kezdődik 
az éjféli mise. A szentmisét a bé-
kéért mutatja be dr. K. G főtiszte-
lendő úr. A békéért, mely után 
már hat éve eped a világ.” Hogy 
miket éltek meg 1949 nyaráig, az 
sejthető. Olvasás közben szinte 
filmszerűen megelevenedik a 
múlt.

Mint ahogy abban a régi fény-
képalbumban is, amelyet tegnap 
hozott a postás. A beragasztott fo-
tók az első földvári Duna-hidat 
építő főmérnök hagyatékából ke-
rültek elő. A száznegyven régi 
fényképen a fotós a híd makettjé-
től a munkálatokon keresztül 
megörökítette a hídépítés történe-
tét 1928-tól 1930-ig. Az album-
ban ott lapult az 1901-ben szüle-
tett főmérnök, Tóth Kecskés Pál 
1950-ben készült, s a káder-dosz-
sziéból kimentett önéletrajza is. 

A két dokumentumban meg-
szólalt a 20. századi történelem. 
Megőrizték az időt, jelenné tették 
a múltat. Milyen jó, hogy akad-
nak emberek, leszármazottak, 
akik kimentik, továbbadják eze-
ket az ereklyéket, s úgy gondol-
ják, hogy a település helytörténe-
tével foglalkozó írástudó ezeket 
méltó módon továbbörökíti a kö-
vetkező nemzedékeknek. «

(Dunaújvárosi Hírlap 2018. 
jan.30.)

Megőrizték az időt,
jelenné tették a múltat

teni a munkáját. Már felvettük a 
kapcsolatot a biztosítóval, az ő 
nyilatkozatuk után tudjuk majd, 
mire számíthatunk onnan. De bár-
mi is történik, már idén nyáron 
biztosítani szeretnénk, hogy a 
Vízicsibe tábor működhessen. Hi-

szen ott van a szomszédban a Du-
na-parti tábor épülete és területe, 
ami szintén az önkormányzat tu-
lajdonában áll. Nem kell tehát fel-
adni, részünkről megvan az aka-
rat, hogy rendbe hozzuk ezt a 
helyzetet. «
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A népi hagyományok nagy része kiko-
pott az életünkből, meglévő elemei 
más színezetet kaptak, esetleg más-
ról szólnak már. A sorozat következő 
darabja az eredetről szól, pontosab-
ban arról, hogyan próbálja az Ördög-
szekér közelebb vinni tagjait a gyö-
kerekhez, olyat mutatni számukra, 
amit manapság, a mi közegünkben, 
eredeti formájában már nem láthat. 

 » BAKSAY ERIKA

– Ez a törekvés mindig is fon-
tos része volt az egyesület szem-
léletformáló munkájának – mond-
ja Appelshoffer János, az Ördög-
szekér Táncegyesület vezetője. –
De eredeti közeget találni Ma-
gyarországon már nem nagyon 
lehet. Erdélyben viszont még szá-
mos olyan terület van, ahol az 
emberek még a régi értékrend 
szerint, hagyományaikat követve 
élnek. Ahol a viselet, a szokások a 
mindennapi élet részét képezik, 
ahol a település, környék táncait 
nem iskolában oktatják, hanem a 
gyerekek még láthatják, megta-
nulhatják az öregektől. 

Szerencsére több lehetőség is 
van arra, hogy Erdély egyes terü-
letein tábori körülmények között 
találkozhassunk a múlt ezen élő 
részével, saját közegében. Ilyen 
táborban több ízben is részt vet-
tünk az Ördögszekér több korosz-
tályával. Hallhattunk öregeket 
élőben énekelni, a falujuk táncát 
táncolni, első kézből tanulhattuk 
meg az élő népi kultúra elemeit. 

Ne gondolja senki, hogy az er-
délyi néptánc táborok a könnyű 
nyaralás kategóriájába tartozná-
nak. Komoly fizikai erőnlét kell 
ahhoz, hogy minden délelőtt és 
délután, több órán keresztül ta-
nuljuk a helyi táncokat, hogy az-
tán este, a táncházban használjuk 
is rögtön az aznap tanultakat. Ez a 
módszer nagyon fárasztó, de rop-
pant hatékony is, mindjárt meg is 
próbáltuk itthon is követni, a kö-
rülményeinkhez képest.

– Ha a táncos egy autentikus 
helyen autentikus táncot talál, 
akkor mi a teendő vele? Eredeti 
formájában megőrizni, vagy 
adaptálni, feldolgozni azt?

– Ez egy örök kérdés, és mind-
két út igaz lehet. Martin György 
néprajzkutató tanulmányában azt 
mondja, hogy elengedhetetlen a 
tánc precíz megtanulása. A tánc 
egy alkotás, és kötelességünk azt 
autentikus formájában megőrizni, 
lejegyezni, különben elveszik. 

Másfelől ugyanazt a táncot 
másképp táncolja egy húszéves és 
egy 80 éves. Autentikus, a lépé-
sek pontosan ugyanazok, mégsem 

ugyanaz a tánc, mert a fiatalabb 
magasabbra tudja emelni a lábát, 
nagyobbat tud dobbantani, csap-
ni. Ez a tánc lényege. Hogy, bár 
van az adott település, környék 
jellegzetes tánca, egyedi for-
manyelve, de minden táncos más 
korú és karakterű, és a személyi-
ség olyan, hogy a maga képére 
formálja a táncot is, mint ahogy 
bármit. Vagyis a stílusjegyek 
megőrzésével a fizikai adottságok 
birtokában nem tud teljesen egy-
forma lenni ugyanaz a tánc. 

Az pedig, hogy valaki már va-
lami újat is belevigyen, új figurát 
hozzon, kényes dolog. Azt gon-
dolom, ilyet csak annak szabad 
tennie, aki az adott falu, környék 
táncaiban tökéletesen otthon 
van, hiszen csak ő érti annak lé-
nyegét. 

– Mit jelent egy táncos-palánta 
számára Erdélyben, egy tábor-
ban megtapasztalni az élő hagyo-
mányokat?

– Óriási élmény volt minden er-
délyi tábor, amiben részt vettem 
– mondja Sebestyén Krisztina, az 
Ördögszekér táncosa. – Maga a 
tábor igen intenzív tánctanulás, 
hiszen délelőtt, délután is este is a 
tánc tölti ki az időt. De a helyi 
emberek barátságossága, és a ka-
landos viszonyok új élményeket 
hoznak. Számomra az egyik leg-
kedvesebb élmény, hogy az egyik 
táborban, Gyimesben egy csűrben 
aludtunk mindannyian, a szalma 
között, egy kupacban a fiúk, egy 
másikban a lányok. Erre az em-
bernek már nem nagyon van 
módja, pedig nagyon élvezetes 
dolog…

– Nekem a széki tábor volt a 
legnagyobb élményem –mondja 

Simon László táncos-, annyira, 
hogy oda többször is visszatér-
tem, kisebb csapattal, barátokkal, 
és nagy élmény volt, amikor a fe-
ketetói vásárban megismertek 
minket a volt vendéglátóink. Sok 
értékes kapcsolat, sőt barátság 
köttetett ezeken az utakon, amel-
lett, hogy tiszta forrásból, a gyö-
kerektől tanulhattunk új táncokat, 
lépéseket. 

– Erdélyben még jelen van a 
népi kultúra – mondja Appels-
hoffer János –, hordják a visele-
tet, éneklik a nótákat, járják a tán-
cokat. Emellett az ember ott köze-
lebb van a természethez, meg a 
saját múltjához is, mert reggel te-
henet fej, kútból húzza fel a vizet 
és pottyantós WC-ben végzi a 
dolgát. Mi ettől már távolabb ke-
rültünk, de mindig öröm látni, 
hogy a gyerekeink élvezik a ter-
mészetes életet, igaz, arra az egy 
hétre, de meglátják benne a szép-
séget. Nagy öröm, hogy a tánccso-
port minden korosztálya jól kijön 
egymással. A csapat közösség-
ként is jól működik. «

Népzene, néptánc Dunaföldváron

Népi hagyományaink forrásai
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A százéves Györök Györgynét kö-
szöntötte a család és Dunaföldvár 
polgármestere, Horváth Zsolt. 

 » L. MÉSZÁROS IRMA

Az 1918. január 17-én Duna-
földváron született Kati néni, aki 
Dunaföldvár legidősebb lakója, 
nagy izgalommal készült a Vár 
Étteremben tartott családi ünnep-
ségre, amelyen fia, menye, uno-
kája, három dédunokája és testvé-
rének családja vette körül nagy 
szeretettel. 

Kati néni fehér csipkegalléros 
fekete ruhában ült az asztalfőn, s 
hol kissé szégyenlősen, hol büsz-
kén fogadta a gratulációkat, a vi-
rágcsokrokat, többek között a 
száz piros rózsából álló virágko-
sarat. A háromrészes tortán egy 
szuszra elfújta a százas gyertyát. 
Hogy mit kívánt közben? Nem 
árulta el. De, mint elmondta, elé-
gedett az életével. Szerettük egy-
mást – hangzik a természetes vá-
lasz. Pedig bizonyára nem volt 
könnyű élete. Férje hadirokkant 
lett, elvesztette fél lábát. 

Szabó Katalin huszonegy éves 
korában ment férjhez ahhoz a csi-
nos legényhez, akit az előszállási 
búcsúban ismert meg, s aki ott 
sörrel akarta kínálni. Az elutasító 
válaszra végül festett mintás faka-
nállal és mézeskalács szívvel ked-
veskedett neki az a fiú, aki aztán 

51 évig házastársa volt. Kati néni 
se akkor, se később soha egy korty 
szeszes italt nem ivott. A család-
tagok nevetve emlékeztek arra, 
hogy vizezte férjének a bort. Még 
arról is meg tudtam győzni, hogy 
azért más ízű az ital, mert a hordó 
aljáról való – mondja az ünnepelt 
hamiskás mosollyal.

Fiatal korában háznál szolgált 
cselédként, de később dolgozott 
a kendergyárban is. Legszíveseb-
ben azonban arról mesél, hogy az 
Anna-hegyen sok–sok gyümöl-
csöt, zöldséget termelt, s hozott 
le kerékpárral, hogy aztán a haj-
nali vonattal, hajóval, majd busz-
szal vigye a piacra „hun Buda-
pestre, hun Dunaújba.” Büszke 
arra, hogy amikor más a hegyre 
ment, ő már megpakolva jött ha-
za. A családi beszélgetésben elő-

kerülnek az emlékek a nagymo-
sásokról, a nyári vakáció tiszta-
szobában töltött éjszakáiról. De 
arról is, hogy még a legutóbbi 
nyugdíjemelés bejelentésekor is 
pillanatok alatt fejben kiszámol-
ta, az adott százalék mennyit je-
lent neki, vagy hogy tavasszal a 
cseresznyefára nézve pontosan 
megmondja, hány láda gyümölcs 
lesz a termés. 

Férje halála óta Kati néni fiáék-
nál lakik. Még ma is ellátja ma-
gát. Korán kel, felöltözik, tesz–
vesz, söpröget, törölget, tévét néz. 
Már nem tudok sokat dolgozni, 
mondja kicsit panaszkodva. 

Százévesen is viszonylag fürge 
a mozgása, jó étvággyal végigette 
az ünnepi menü finom ételeit. 
Amikor a polgármester egy virág-
csokor kíséretében megköszön-
tötte, s átadta Orbán Viktor mi-

niszterelnök oklevelét és a szép-
korúak jutalmát, arról is beszélt, 
hogy az az évszázadnyi történel-
mi idő, amelyet Kati néni végig-
élt, háborús évekkel, nagy törté-
nelmi fordulatokkal teli, nem volt 
könnyű. Mi, fiatalabbak, mind 
azon töprengtünk, vajon hogy le-
hetett mindezt túlélni. Arra is kí-
váncsiak vagyunk, mi a hosszú 
élet titka. A helyi televízió mun-
katársa pedig arról faggatta az ün-
nepeltet, mit üzen az embereknek. 
– Tevékenykedjenek, dolgozza-
nak! Metsszenek, kapáljanak – 
hangzik a százéves Kati néni vá-
lasza. Mintha a francia író, Volta-
ire bölcsességét hallanánk: „Mű-
veljük kertjeinket! A munka elűzi 
a három legrosszabbat: a bűnt, az 
unalmat és a szükséget.” «

(A Dunaújvárosi Hírlap 2018. 
jan.29-i cikke nyomán)

Tevékenykedjenek, dolgozzanak – 
üzeni a százéves ünnepelt

Voltak–e magyar trubadúrok? Mi-
lyen lehetett Janus Pannonius? Mi-
ként látjuk a történelem személyi-
ségeit? – ezek a kérdések is felve-
tődtek azon a Marcipán Cukrászdá-
ban tartott irodalmi esten, amelyen 
Gáspár Ferenc író-újságíró Janus 
című könyvét mutatta be a Rátkay 
László Irodalmi Kávéházban.

 » L. MÉSZÁROS IRMA

Az írót, akit pár hete a Magyar 
Kultúra Lovagja címmel ismertek 
el, korábban ifjúsági történelmi 
kalandregényeiről, főként a Nagy 

Lajos, Zsigmond király világába 
kalauzoló történeteiről ismerhet-
ték az olvasók. Az egyik regényé-
hez kapcsolódó pályázatot éppen 
a Magyar László Gimnázium ak-
kori nyolcadikosai nyerték meg a 
Levágott kezek rejtélye című 
filmjükkel. Innen a szerző kap-
csolata a várossal. 

Ez alkalommal Gáspár Ferenc 
legfrissebb művét hozta el. A 
könyv címe elénk idézi a kétarcú 
római istent és a magyar irodalom 
első kiemelkedő költőjét, Janus 
Pannoniust is. Valójában a törté-

net reális és irreális síkjai hol pár-
huzamosan, hol egymást keresz-
tezve – néha az olvasót jól próbá-
ra téve – Mátyás király idejében 
és csaknem háromszáz évvel ko-
rábban, Imre király uralkodása 

alatt játszódnak. Janus álmodja az 
Imre király udvarában élő Ádá-
mot, aztán meg fordítva. Vagy ki 
tudja? Történelem és fikció, élet-
rajz és mítosz, álmok és vízió – 
sok minden adódik össze eb-

Trubadúrvarázs Dunaföldváron

►

Györök Györgyné



14. oldal

DunaföldváriDunaföldvári

Dunaföldvár néphagyományait be-
mutató sorozatunk következő da-
rabja a népzene-néptánc jelenlegi 
helyi oktatásáról, illetve az Ördög-
szekér Táncegyesület utánpótlásá-
nak neveléséről szól, megszólaltat-
va a Levendula Művészeti Iskola 
igazgatóját, Molnárné Miklán Jo-
lánt, és természetesen az Ördögsze-
kér Táncegyesület vezetőit, állandó 
kalauzainkat, Appelshoffer Jánost, 
és feleségét, Raboczki Anikót is. 

 » BAKSAY ERIKA

– A mi iskolánk a kisebbekkel 
foglalkozik –mondja Molnárné 
Miklán Jolán, a Levendula igaz-
gatója. – Szerencsére igen jó a 
kapcsolatunk az óvodával, így 
módunk nyílik rá, hogy elláto-
gassunk a csoportokba, megnéz-
zük a gyerekeket, játsszunk ve-
lük, és felmérjük, kiknek van 
igénye az általunk kínált moz-
gásformára. 

– Milyen kortól ajánlott az irá-
nyított mozgásfejlesztés?

– Nagyjából a középső csoport 
tájékán érdemes már irányított 
mozgásokat végeztetni a gyere-
kekkel. Korábban hagyni kell, 
hogy szabadon ugráljanak, és 
csak ösztönszerű mozgást végez-
zenek. Az óvodában elkezdve 
azonban már nagyon hasznos le-
het az irányított mozgás, hiszen 
visszahat nem csak az értelmi, ha-
nem a személyiségfejlődésre is. 
Az éneklés-tapsolás-lépés kombi-
nációja igen fejlesztő hatású, ko-
moly koordinációt igényel, emel-
lett a kisgyerek idejekorán megta-
nul alkalmazkodni egy közösség-

hez, ahol kénytelen összehangol-
tan tevékenykedni. 

– Hogyan jelenik meg a kis-
gyerekek tevékenységében a nép-
hagyomány?

– A Levendula táncoktatása né-
pi alapokra épül. Már az apró 
gyerek népdalt, népi mondókát, 
kiszámolót, fogócskát, mozgásos 
játékot hall, lát, tanul, minél vál-
tozatosabb és játékosabb formá-
ban. A későbbiekben pedig a gye-
rekekben tudatosul, hogy népi ha-
gyományokkal dolgozik, olyan 
értékekkel találkozik, amelyek 
egyébként a mindennapi életében 
nincsenek jelen. 

– Milyen korcsoportokban dol-
goztok a gyerekekkel? És hol lép 
be a képbe az Ördögszekér?

– A legkisebbek az óvodások, 
aztán az 1–2 osztályosok, majd a 
3–4. osztályosok képeznek cso-
portot, olykor felsősökkel is ki-
egészülve. Növendékeink az első 
pillanattól fogva kapcsolatban 
vannak a tánccsoporttal, ismerik a 
tevékenységét, részt vesznek kö-
zös rendezvényeken, látják, hová 
lehet eljutni. Az Ördögszekér eb-
ben az értelemben cél, hiszen van 
hová fejlődni, látszik, mi lehet a 
táncosból, ha szorgalmas, ha ko-
molyan veszi a tanulást, ha ráér-
zett ennek a szemléletnek, látás-
módnak a szépségére, ha elkez-
dett kötődni a közösséghez, amit 
a néptánc ad. 

A Levendula egyébként meg-
állna önmagában is, idén például 
80 tanítvánnyal dolgozunk, de 
problémánk például, hogy általá-
ban nincs férfi táncosunk, okta-

tónk. Most éppen van, aminek 
nagyon örülünk, hiszen messze 
nem ugyanaz egy férfitől látni 
egy férfi táncot, mint egy nőtől. 
Többek között ezért is fontos ne-
künk az Ördögszekér, ahol férfi 
táncost, idősebb karaktereket is 
láthatnak a gyerekek.

– Hogyan kezdődött a kapcso-
lat a két csoport között?

– Talán kicsivel előbb alakult 
meg az Ördögszekér, és rögtön 
utána indult a Levendula –mondja 
Raboczki Anikó –, nagyon örül-
tünk, sok szempontból is, például, 
mert kevés a környéken a táncpe-
dagógus. Magam is az vagyok, és 
főállásban a Levendulában dolgo-
zom, tehát a kapcsolat egyből 
szorosra kötődött, már csak a sze-
mélyeken keresztül is. Pedagó-
gusként is nagyon hasznosnak 
tartom a korai mozgásfejlesztést, 
nem beszélve arról, hogy a két 
csoport együttműködésével lé-
nyegében óvodás kortól felnőtt 
korig biztosítva van a városban a 
néptánc oktatása, művelése. 

– Problémát jelent az Ördög-
szekér számára az utánpótlás?

– Nem nevezném problémának, 
inkább kihívás – mondja Appels-
hoffer János, az együttes vezető-
je. –Természetesen jó, ha minél 

többen jönnek hozzánk táncolni, 
de alapvetően a minőségre törek-
szünk, nem a mennyiségre. Per-
sze nem mindegy, hányan va-
gyunk. Vannak nehéz időszakok, 
amikor a gyerekek középiskolá-
ba, főiskolára kerülnek, és problé-
más lesz az egyébként nem túl 
sok próbán jelen lenni. Megesik, 
hogy kevesebb párral, szűkítve 
kell próbálnunk, esetleg fellép-
nünk. Ezeket az időszakokat átvé-
szeljük, de összességében megfe-
lelő számú emberrel dolgozunk. 
Lemorzsolódás mindig van, de 
azért erős a kötődés az együttes-
hez, erős a csoportkohézió.

Az a tapasztalatunk, hogy azok-
ból lesznek a jó táncosok, akik 
igazán élvezik, szeretik, akiknek 
az életük része lett a próbálás, a 
tánc, a néphagyományok őrzése, 
és főleg a közösség, amihez ►

ben a könyvben. Ráadásul 
erős irodalmisággal átszőve, hi-
szen Janus Pannonius verssorai 
szervesen beépülnek a szövegbe. 
De mivel a regényhős Janus Gale-
otto Marzio ösztönzésére és a sze-
relem hatására magyarul is meg-
próbál írni, új verseket is megis-
merhet az olvasó – az „ál-Janus”, 
azaz Diószegi Szabó Pál alkotása-
it. A szerző a regénnyel, a jelen – 
múlt – jövő keverésével azt is ér-

zékelteti, hogy az embert érintő 
témák – a történelmi-politikai 
problémák, a szerelem vágya, a 
betegségtől és a haláltól való féle-
lem – időtlenek. „Föld és ég min-
dig volt és lesz örökkön örökké. 
Vizek árasztják el a mezőket, és 
nyári aszály gyötri az élőt. Az 
élőt, aki egy a holttal, a holtat, ki 
élt, s élni fog egykor.” Ezért ke-
rülnek vendégszövegként idéze-
tek a regénybe többek között az 

ókor nagyjaitól, Szophoklésztől, 
Vergiliustól kezdve Dantén és 
Shakespeare-en át egészen Szabó 
Lőrincig és Jeszenyijig. A törté-
nelemkönyv lapjairól ismert sze-
mélyek pedig erőteljes hús-vér 
emberek. A regény párbeszédei 
érdekesek, stílusa élvezetes.

 Az est során a beszélgetőtárs-
ként közreműködő Lukácsi Pálné 
az alkotási folyamatról, a mód-
szerekről, a személyes érintett-

ségről és az író elkövetkező terve-
iről is faggatta a regényírót.

A fantázia varázsa megfogta a 
hallgatókat, a beszélgetés felkel-
tette az érdeklődést, hogy a re-
génnyel utazást tegyenek a múlt-
ba, s élvezzék – ahogy a regény 
alcíme is szól – a Trubadúrva-
rázst. «

(A Dunaújvárosi Hírlap 2018. 
február 1-jén megjelent cikke 
nyomán)

Népzene, néptánc Dunaföldváron

Utánpótlás

►
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Harmadik alkalommal rendezett 
disznótort a Dunaföldvári Sporthor-
gászok Egyesülete a kis-dunai Hor-
gásztanyán. Kiss Lajos Csaba egye-
sületi elnök szerint kettős célja van 
az eseménynek.

 » SZABADOS SÁMUEL

A tavasztól őszig tartó horgász 
szezonnak több olyan rendezvénye 
van, például a versenyek, a takarító, 
karbantartó napok, menyek közös 
ebéddel zárulnak. A disznóvágás 
ehhez biztosít alapanyagot.  A má-
sik ok pedig, hogy a téli hónapok 
holt szezonnak számítanak, de a 

horgász társadalom egy kimondot-
tan összeszokott, egymás társasá-
gára vágyó közösség, hosszú időt 
nehezen viselnek el egymás nélkül. 
Tehát csapatszellem erősítő, össze-
tartó jellege is van a rendezvény-
nek. A Jákli Viktor által felajánlott 
malacot közös csapatmunkában 
dolgozták fel Györkő Lajos és Va-
gyon Miklós irányításával. Alakult 
zsírkisütő, disznósajt készítő és az 
ebédet biztosító hússütő brigád. A 
társaság hölgy tagjai a terítést, tála-
lást végezték. A munka zárása a dé-
lidőben elfogyasztott friss pecse-
nyéből készült ebéd volt. 

A tél további időszaka sem lesz 
eseménytelen. Az egyesület ekkor is 
biztosít programokat a tagság szá-

mára, melyek közül kiemelkedik a 
február 24-én tartandó horgász bál, 
melyet ötödik alkalommal rendez-
nek, ez évben az iskola aulájában, 
tekintettel a nagy érdeklődésre. Az 
elmúlt években rendszeres volt a 
170–180 fős részvétel. Idén is az 
Aranyfácán étterem biztosítja a va-
csorát, a sztárvendég pedig Bihari 
Gellért humorista és Weisz Viktor 
énekes lesz. 

Március elején kerül sor az im-
már hagyományossá váló szakmai 
előadásra, ahol Sztahovics Péter, a 
Magyar Horgász című lap fiatal 
újságírója lesz a vendég. Az idei 
év is tartalmaz fontos változásokat 
a horgászok számára, melyekre ér-
demes figyelni. Januártól csak ál-
lami jeggyel és horgász vizsgával 
rendelkezők pecázhatnak a hazai 
egyesületi és magán vizeken. «

16. péntek
19:00 A SZABADSÁG
ÖTVEN ÁRNYALATA (18)
szinkronizált, amerikai romantikus film 
(110 p.)

21:00 A FEKETE PÁRDUC (12)
szinkronizált, amerikai akciófilm (140 p.)

17. szombat
Nincs vetítés!

18. vasárnap 
15:00 ŐSEMBER – KICSI AZ ŐS,
DE HŐS (6)
szinkronizált, angol-francia családi ani-
mációs film (90 p.)

17:00 VALAMI AMERIKA 3
magyar vígjáték (105 p.)
19:30 AZ ÚTVESZTŐ:
HALÁLKÚRA (16)
szinkronizált, amerikai sci-fi 
akciófilm (140 p.)

23. péntek
19:00 A PENTAGON TITKAI (12)
szinkronizált, amerikai krimi (116 p.)

21:00 A SZABADSÁG
ÖTVEN ÁRNYALATA (18)
szinkronizált, amerikai romantikus film (110 p.)
24. szombat
15:00 TAD, AZ UTOLSÓ
FELFEDEZŐ (6)
szinkronizált, spanyol, családi animá-
ciós film (86 p.)

17:00 JUMANJI –
VÁR A DZSUNGEL (12)
szinkronizált, amerikai vígjáték (112 p.)
19:00 VALAMI AMERIKA 3
magyar vígjáték (105 p.)
21:00 A PENTAGON TITKAI (12)
szinkronizált, amerikai krimi (116 p.)
25. vasárnap 
15:00 ŐSEMBER – KICSI AZ ŐS,
DE HŐS (6)
szinkronizált, angol-francia családi ani-
mációs film (90 p.)

17:00 A SZABADSÁG
ÖTVEN ÁRNYALATA (18)
szinkronizált, amerikai romantikus 
film (110 p.)

19:30 KICSINYÍTÉS (12)
szinkronizált, amerikai vígjáték (135 p.)

Moziműsor Dunaföldvár
Február

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

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

Sporttörténeti jelentőségű esemény 
résztvevői lehettek a DFC focistái, 
mikor is január közepén a Ferencvá-
ros vendégeként edzőmérkőzést ját-
szottak az első osztályú csapattal. 
Dunaföldvári gárda ugyanis még 
nem lépett pályára a Fradi otthoná-
ban. 

 » SZABADOS SÁMUEL

Az FTC Tolna megyei kapcso-
latainak köszönhetően jött létre a 
találkozó. A klub pályaedzője és 
technikai vezetője korábban Tol-
na megyében focizott, városunk-
ban többen ismerik őket szemé-
lyesen. Böde Dániel, az egyik 
meghatározó játékos madocsai 
származású, sok földvári barátja, 
ismerőse van. 

A meccset a népligeti műfüves 
edzőpályán rendezték, mintegy 

ötszáz néző előtt. A kellemetlen 
hideg ellenére szép számú érdek-
lődő gyűlt össze a csapat idei első 
előkészületi meccsére. Régi ha-
gyomány, hogy a klub általában 
gyengébb ellenféllel vívja elő 
mérkőzését, mely a formába ho-
zás első állomása. Sok cserével 
szinte a teljes keret pályára lépett, 
például Priskin, Dibusz, Böde. 
Gera Zoltán kispados volt sérülé-
se miatt. A játékosokat motiválta, 
hogy Doll edző testre erősített 
mérőműszerekkel ellenőrizte az 
egyéni teljesítményeket, például 
a futásidőt. A meccs végén össze-
geztek, s aki az átlag alatt teljesí-
tett, másnap plusz edzésmunkát 
kapott. A találkozó végig sport-
szerű légkörben zajlott, a focisták 
ügyeltek egymás testi épségére. 
Egy–egy ügyes földvári ak-

Horgász disznótor

Az FTC vendégei voltak a
földvári focisták

►

tartoznak. Annyira részévé 
válik az embernek a néptánc, 
hogy a csoportból választ baráto-
kat, velük tölti a szabad idejét is. 
Nem ritka, hogy a táncosok gye-
rekei is táncosok lesznek, esetleg 
fordítva, a szülők is kedvet kap-
nak hozzánk. Aki a szüleivel éve-
ken át eljár a táncos rendezvé-
nyekre, összejövetelekre, annak 
beívódik ez a fajta szemlélet, és 
én ezt nagyon jónak tartom. 

Így nézve a dolgot a tánccso-
porttal dolgozni nem annyira 
munka, nem annyira szórakozás, 
nem annyira kikapcsolódás, mint 
inkább életforma, aminek a fent 
felsoroltak mind a részei, meg 
még annál jóval több… «

►



16. oldal

DunaföldváriDunaföldvári

16. péntek 17:00
Kiállítás megnyitó a
könyvtárban
„CSODARAJZOK,
MESÉS KÉPEK” 
Gálné Then Szilvia képkiállítá-
sa. Megtekinthető: március vé-
géig
19. hétf ő 18:00
TÉLI ESTÉK
A kicsi szép – egy ökológiai 
szemléletű közgazdász ihlette 
gondolatsor böjtnek idején
Előadó: Navratil Andrea
20. kedd 18:00
IRODALMI KÁVÉHÁZ a Mar-
cipán cukrászdában
„A humorról félig komolyan” 
– Ékes László író
21. szerda 19:00
CHARLES LAURENCE:
NAGYON NAGY Ő 
vígjáték két részben a Spirit 
Színház előadásában
Szereplők: Gubík Ági, Töl-

gyesy Zoltán, Varju Kálmán, 
Hajdú László. Jegy ár: 3.300 Ft
22. csütörtök 14:00
FILHARMÓNIA IFJÚSÁGI BÉRLET
Népek zenéje – MÉZ együttes 
– ír, skót népzene
26. hétf ő 18:00
TÉLI ESTÉK
Biokozmetikumok
Előadó: Kovács Dóra

Márciusi előzetes 
2. péntek
Várostörténeti vetélkedő
3. szombat
Város Napja 
Gálaest és a városi kitüntetések 
átadása Dunaföldvár várossá 
avatása alkalmából
5. hétf ő 18 óra
NÉPSZERŰ TUDOMÁNY
Dr. Agócs Gergely – Hagyo-
mányok Háza tudományos 
munkatársa
A megkerülhetetlen hagyomány

Művelődési központ
Februári programok

ció után felhangzott a „Hajrá 
földvár!” biztatás. A DFC ugyan-
is szurkolói különbuszt indított, 
és sok Pesten dolgozó, vagy tanu-
ló földvári sportbarát látogatott ki 
a találkozóra. A házigazdák ezen 
a találkozón teszteltek egy lett 
válogatottat, akinek a szerződte-
téséről később döntenek, és pá-
lyára lépett két utánpótlás korú 
fiataljuk is. A találkozót nagy gó-
laránnyal természetesen a házi-

gazdák nyerték. A mérkőzés után 
közös vacsorán kötetlen beszél-
getés alakult ki a játékosok, 
sportvezetők közt, mely mara-
dandó élményt jelentett a DFC 
delegációjának. Szóba került a 
földvári visszavágó lehetősége is, 
melytől a házigazdák nem zár-
kóztak el. Időpont egyeztetések 
után elképzelhető, hogy még ez 
évben pályára lép városunkban az 
FTC.  «

►


