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Balogh Emese 
Posztumusz
Díszpolgár díj 

Balogh Emese 1966. december 
23-án született Komlón. Család-
ja 1968-ban költözött Dunaföld-
várra.

Az általános iskolát Dunaföld-
váron végezte, majd 1985-ben a 
helyi Magyar László Gimnázium-
ban érettségizett. Tanulmányi 
eredménye és közösségi munkája 
érdemessé tette arra, hogy beír-
hassa nevét az iskola aranyköny-
vébe. Az éles eszű, tehetséges, jó 
sportoló diák érdeklődése a böl-
csészet irányába fordult. Érettségi 
után a Szegedi József Attila Tudo-
mányegyetem magyar-történelem 
szakos hallgatója lett. Az egyete-
mi évek a két szaktárgy és a peda-
gógiai tárgyak ismereteivel gaz-
dagították, mélyítették tudását, 

így 1990-ben Szegedről egy tettre 
kész, sokoldalúan művelt közép-
iskolai tanár került ki. 

 A diploma utáni első munkahe-
lye Szekszárd-palánki Csapó Dá-
niel Mezőgazdasági Szakközép- 
és Szakmunkásképző Iskola volt, 
ahol három évig tanított. Szakta-
nárként, osztályfőnökként hamar 
elfogadta őt a tanár- és diákkö-
zösség. 

1993-ban adódott a lehetőség, 
hogy hazajöjjön tanítani, a Ma-
gyar László Gimnáziumba. 1993–
2002 között nappali és levelező 
tagozaton, magyar- és történelem 
tanári szakfeladatot, osztályfő-
nökséget látott el. 

1988-ban házasságot kötött 
András Ferenccel, majd a kapcso-
lat megszakadása után Vörös Já-
nosban találta meg partnerét.

A gyarapodó tapasztalatok, a 
négy- illetve hatéves osztálycik-
lusok, a testületi munka, az érte-
kezletek, az érettségik jelezték, 

hogy a tanári munkánál többet is 
elbír Balogh Emese egyénisége, 
tehetsége.

Veisz János igazgató úr 
2002-ben megbízta az igazgató-
helyettesi feladatok ellátásával. A 
betanulási évek 2002–2006 kö-
zött nem okoztak gondot, immár 
rálátott a gimnázium teljes taná-
ri-dolgozói-diákközösségére, a 
nagy programokra. Feladatát 
nagy energiával, magas színvona-
lon végezte, ezért Veisz János 
nyugdíjba vonulása után nyilván-
való volt, hogy a tantestület őt lát-
ná szívesen a vezetői pozícióban. 
2006-ban választották meg elő-
ször, 2017-ben, halálakor harma-
dik vezetői ciklusát töltötte.

Balogh Emese nagy aktivitás-
sal igyekezett munkájának meg-
felelni. Felelősséget érzett a taná-
ri kar munkájáért, az oktatás és a 
nevelés színvonaláért, s ezeken 
keresztül igyekezett a maga elé 
kitűzött célokat – tantestületi ösz-

szetartás, lehető legjobb munka-
társi viszonyok, jó hangulat – 
megvalósítani. Nevéhez kötődő 
újítás volt a színjátszó kör indítá-
sa, a Várjátékok színdarabjai egy 
részének írása, a rendezői munka 
segítése.  Az iskolaújság szintén 
aktív támogatását élvezte.

A feladatait 2008-tól, a gimnázi-
umhoz csatolt helyi szakiskola és 
speciális szakiskola irányítása is 
növelte. Újabb 10 fős tantestület, 
újabb kb. 80 tanuló iskolai, emberi 
problémáit kellett kezelnie. 

Ettől az évtől új szervezeti 
rendszerhez került a gimnázium, 
a mikrotérségi intézményhez, a 
D-B-M MONI-hoz. Ez a gimná-
zium irányításában is számos 
megoldandó feladatot jelentett.

Vezetői elvei az egyszemélyes 
vezetői felelősség megtartása 
mellett a demokratikus módsze-
rek voltak, a csapatmunka, az 
együtt munkálkodás.

Közreműködött pályázatírás-
ban és lebonyolításban – kulturá-
lis, környezetvédelmi, eszközfej-
lesztési, szociálisan hátrányos 
helyzetű diákok érdekében, sza-
badidős programok szervezésére 
kiírt pályázatokban.

Alkalmanként, felkérésre érett-
ségi elnöki feladatokat is ellátott 
Tolna megyében.

Mindeközben tanárember ma-
radt. Az igazgatói iroda ajtaja min-
denki előtt nyitva állt. A nyitott 
ajtón bárki beléphetett, kolléga, 
diák, többnyire azonnal választ ka-
pott, ha ez épp lehetetlen volt, ak-
kor megbeszélési időpontot. 

Kiemelt figyelmet fordított a 
tehetséggondozásra, helyesírási, 
OKTV, szépkiejtési és szavaló-
versenyekre készített fel diákokat 
és fejlesztette a tanulási nehéz-
séggel küzdőket.

A szaktanári és vezetői teendők 
ellátása mellett saját képzésére is 
lehetőségeket keresett. Drámape-
dagógiai, közoktatás vezetői dip-
lomát, informatikai, erkölcstan, 
mérés-értékelési, vizsgaelnöki 
képzéseket végzett el. 
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A Magyar László hagyo-
mányápolás központi alakja volt, 
szívesen vett részt a szokásos, 
több korcsoportnak megrendezett 
verseny előkészítésében, zsűritag 
és feladatkészítő szerepben egya-
ránt. A névadóról elnevezett mű-
veltségi verseny mikrotérségivé 
szélesedett ki vezetésével. És lel-
kesen szervezte a Magyar László 
nap színvonalas előadásait. A 
dél-alföldi kistelepüléssel, az öt-
tömösi Magyar László „iskola-ro-
konsággal” folytatta a kapcsolat 
ápolását.

Munkája mellett aktív szerepet 
vállalt a város kulturális életében.

Közéleti szerepvállalásának je-
lentős színtere volt a Part-Oldalak 
Kulturális Egyletben végzett te-
vékenység, ennek adminisztráció-
ját vezette, irattárát rendezte. 
Kedvelt tevékenysége volt az új-
ságkészítés és a televíziós munka. 
Az újságnál írói, szerkesztői, kor-
rektúrázó feladatokat vállalt. 

A televíziónál műsorvezetői és 
riporteri szerepet egyaránt vállalt, 
mindkettőt magas szintű kérdezé-
si, kommunikációs kultúrával vé-
gezte. 

Az Irodalmi kávéház rendezvé-
nyeinek aktív tagjaként ötletekkel 
segítette a szervezést, gyakran az 
est moderátoraként működött 
közre. 

Több dunaföldvári könyv létre-
jöttében aktív szerepet vállalt, 
szerkesztett, menedzselt, lekto-
rált. Ilyenek pl. Dunaföldvár 
monográfiája, verseskötetek, a 
Földvári tabló 1. és 2. kötete stb.

Tartalmas és sokrétű tevékeny-
ségei mögött folyamatosan érzé-

kelhette szűkebb családja, baráti 
köre, kollégái szeretetteljes támo-
gatását. 

Balogh Emese fájdalmasan ko-
rán lezárult életével, minden te-
hetségével és tudásával a duna-
földvári oktatás, média, városunk 
közéletének ügyét szolgálta. Du-
naföldvár Város Önkormányzatá-
nak  képviselő-testülete Balogh 
Emesét munkájának elismerése-
ként Dunaföldvár Város Posztu-
musz Díszpolgár kitűntetésben 
részesíti. 

dr. Sűrű János 
Dunaföldvár
Díszpolgára

Dr. Sűrű János 1951. április 13-
án született Dunaföldváron. Isko-
lai tanulmányait városunkban vé-
gezte, itt is érettségizett a Magyar 
László Gimnáziumban. A közép-
iskola elvégzése után felvételt 
nyert a Gödöllői Agártudományi 
Egyetemre, 1974-ben agrármér-
nökként végzett.

Első munkahelyén, Szekszár-
don talajtani szakértőként dolgo-
zott, aminek köszönhetően jól 
megismerte a megye településeit, 
gazdaságait. 

1975-ben a bölcskei Rákóczi 
Mezőgazdasági Szövetkezetbe 
került, kezdetben ágazatvezető-
ként dolgozott, majd 1992-ben a 
tagság bizalmát elnyerve elnökké 
választották. 1999-ben a szövet-
kezet részvénytársasággá alakult 
a dolgozók, nyugdíjasok és az üz-
letrész tulajdonosok bevonásával. 
A részvényesek igazgatóvá vá-

lasztották. Jelenleg is ez a gazda-
sági forma működik, eredménye-
sen. Ezt igazolják az OMÉK 
nagydíjak, valamint a Keszthelyi 
Agrártudományi Egyetem által 
odaítélt „Mintagazdaság” cím.

1975-ben megnősült, házassá-
gából két gyermek született. 
1979-ben szakvizsgát tett nö-
vényvédelemből a Keszthelyi Ag-
rártudományi Egyetemen, 
1985-ben növényvédelemből 
doktorált.

1991-ben megszervezte a Tolna 
Megyei Növényvédő Mérnökök, 
majd Növényorvosok Kamaráját, 
aminek elnökévé választották. 18 
évig volt a kamara elnöke, majd 
alelnöke, jelenleg elnökségi tagja. 
Dolgozott a Tolna Megyei Agrár-
kamara vezetésében és a Területi 
Szövetségben, mint elnökségi tag.

2000-től növényvédelmet tanít 
a Keszthelyi Agrártudományi 
Egyetemen. 2012-ben „Címzetes 
egyetemi docens” címet adomá-
nyoztak számára.

Munkája eredményeként két-
szer nyerte el „A mezőgazdaság 
kiváló dolgozója” miniszteri ki-
tüntetést. 2008-ban „Kiváló nö-
vényorvos” miniszteri kitüntetést 
kapott. 2016-ban „Az év agrárem-
bere” kitüntető címért versenyzett, 
harmadik helyezést ért el. 

Munkája során a növényvédel-
met kiemelten kezeli, gyakran tart 
előadásokat különböző fórumo-
kon és rendezvényeken. Rendsze-
resen szervez tanfolyamokat a du-
naföldvári, a bölcskei és a kör-
nyékbeli gazdáknak vetőmagok-
ról, növényvédelemről és talaj-
művelésről. Minden évben előa-
dást tart a Kertbarát egyesület 
rendezvényein, valamint a Városi 
Televízióban.

A szakmai tevékenysége mel-
lett mindig szem előtt tartotta és 
ma is fontosnak érzi, hogy tegyen 
Dunaföldvárért, az emberekért, a 
város fejlődéséért. 23 évig dolgo-
zott a Dunaföldvár és Vidéke Ta-
karékszövetkezetben igazgatósá-
gi tagként. Egy ciklusban önkor-
mányzati képviselő volt, és a me-
zőgazdasági bizottság elnöke.

A Dunaföldvári Katolikus Egy-
házban 25 évig, mint tanácsos 
dolgozott. Munkája során felújí-
tották a Homok külvárosi Szent 

Anna templomot, sokat segített az 
anyagi források előteremtésében. 
2018. február 14-én az egyház-
község elnökének választották.

10 évig volt a helyi általános 
iskola szülői munkaközösségének 
elnöke. Az „Együtt a korszerű ok-
tatásért alapítvány” kuratóriumá-
nak tagjaként most is dolgozik a 
jövő generációjáért.

   Közösen hódol fiával a szőlő 
és bor szeretetének. Boraik nem-
csak a helyi, hanem az országos 
szintű rendezvényeken is rangos 
díjakat kapnak. A Dunaföldvári 
Szent Rókus borlovag rend alapí-
tó tagja.

   Sikeres szakmai tevékenysé-
ge mellett családi élete is példaér-
tékű. Több évtizede él boldog há-
zasságban. A gyermekei és hat 
unokája mindig számíthat önzet-
len támogatására.

Dunaföldvár Város Önkor-
mányzatának képviselő-testülete 
Dr. Sűrű Jánost munkájának elis-
meréseként Dunaföldvár Város 
Díszpolgára kitűntetésben része-
síti. 

Nagy Gábor
Dunaföldvárért 
Emlékérem díj

Díjazottunk, Nagy Gábor 1948 
november 26-án született Duna-
földváron.

Itt járt általános iskolába és a 
Magyar László Gimnáziumban 
érettségizett. Akkoriban szakmai 
végzettséget is lehetett itt szerez-
ni, így zöldség-gyümölcs ter-
mesztő kertészként vonult be 27 
hónapra határőrnek az akkor még 
szigorúan, kettős kerítéssel és ak-
nazárral őrzött ausztriai határra.

Leszerelés után 1971-ben meg-
nősült, majd a Kendergyárnál he-
lyezkedett el, ahol 5 évig műve-
zetőként dolgozott.

1976-ban szakmájához illő 
munkahelyet talált a Virágzó Ter-
melő Szövetkezetben. Előbb a 
kertészetben dolgozott, később az 
ipari főágazat (konyha, vágóhíd, 
építőbrigád, lakatosműhely) ve-
zetője lett. A szövetkezetek meg-
szüntetése után rövid ideig mun-
kanélküli volt, majd az Atom-
erőműben vállalt munkát. A 
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kárpótlás idején visszavásá-
rolta a család régi földterületeit és 
magángazdálkodó lett. Szerette a 
földet, értett is hozzá és évekig a 
zöldség, gyümölcs, szőlőtermesz-
tés és értékesítés mellett szántó-
földi növénytermesztéssel foglal-
kozott. 

2006-ban, egészségügyi prob-
lémák miatt abba kellet hagynia a 
megterhelő fizikai munkát. Aktí-
vabban kezdett szőlőtermesztés-
sel és borkészítéssel foglalkozni.

Felesége polgármesteri teendői 
miatt sokszor kellett rendezvé-
nyeken részt vennie, és mivel a 
protokoll megjelenéseket nem 
szerette, értelmes feladatot keres-
ve rátalált a közösség számára 
végzett főzés örömére. A városi 
nagyrendezvényeken gyakran 
vendégül látták a résztvevőket. 

Ő mindig szívesen vállalta a 
szakács szerepét, legyen az akár 
augusztus 20-i halászléfőző ver-
seny, Várjátékok, vagy Szüreti 
Fesztivál. A testvérvárosok talál-
kozóin is Dunaföldvárt képviselte 
főző tudományával, Weikershe-
imben a Markt Platzon halászlét 
készített, az olaszországi Ossoná-
val, a Magentai városközpontban 
1000 főre készített babgulyással 
és Ihász Zoltán kalácsával látták 
vendégül a Magyar Kultúra Nap-
jára érkező résztvevőket.

Alapító tagja volt az első Kert-
barát Klubnak és azóta is folya-
matosan számíthatnak rá a külön-
böző rendezvényeken, borverse-
nyek lebonyolításában, kirándulá-
sokon.

Alapító tagja a Szent Rókus 
Borlovag Rendnek. Segíti a Nagy-
mester munkáját, építik az orszá-
gos kapcsolatokat, szervezik a Du-
namenti Városok borversenyét.

Szeret az emberek között lenni, 
jó házigazdája különféle progra-
moknak.

Szabadidejében most már in-
kább a nyugodt, csendesebb szó-
rakozás, a horgászat felé fordult, 
tagja a horgász egyesületnek és a 
motorcsónak szakosztálynak is.

Szívesen foglalkozik 5 unoká-
jával, boldog, hogy láthatja növe-
kedésüket, családi összejövetelek 
alkalmával sokszor főz számukra 
is. Kedvencük a „Papa-féle” ha-
lászlé és a kakaspörkölt.

A képviselő-testület határozatá-
val a közösségért végzett munká-
ja elismeréseként Nagy Gábornak 
a Dunaföldvárért Emlékérem ki-
tüntetést adományozza. 

Csizmadiáné
Mihálovics
Magdolna
Dunaföldvár 
Gyermekeiért díj

Dunaföldvár Város képvise-
lő-testülete 2010-ben alapította a 
„Dunaföldvár Gyermekeiért” dí-
jat, melyet az a dunaföldvári pol-
gár kaphat meg, aki a felnövekvő 
nemzedék nevelésében kiemelke-
dő eredményt ért el és munkáját 
hosszú évek óta gyakorolja.

A 2018. év díjazottja Csizmadi-
áné Mihalovics Magdolna, a 
Szekszárdi Szakképző Centrum 
Magyar László Szakképző Iskolá-
jának nyugalmazott igazgatója.

Felsőoktatási tanulmányait 
1973-ban kezdte el matematika- 
fizika szakon, a Pécsi Tanárképző 
Főiskola nappali tagozatán. 

Érdeklődése az informatika 
irányába vonzotta.  Először ok-
tatás informatikusi oklevelet, 
majd a Veszprémi Pannon Egye-
tem informatika szakán tanári 
diplomát szerzett 2008-ban. A 
természettudomány mellett a 
közoktatás vezetése is érdekelte, 
melyből 1996-ban szakvizsgá-
zott Szegeden. 

A kajdacsi általános iskolában 
dolgozott 1973-tól 3 évig, majd 
1977-ben került Dunaföldvárra, 
ahol az általános iskolában mate-
matika-fizika szakos tanárként 
folytatta munkáját. 

Szakiskolai oktatás 1996-tól fo-
lyik Dunaföldváron. Csizmadiáné 
Mihálovics Magdolna 2000-től 
vette át a vezetését, és folytatta 17 
éven keresztül, nyugdíjba vonulá-
sáig. Az ő neve az elmúlt évek 
folyamán egybeforrt a dunaföld-
vári szakképzéssel.

Vezetése alatt megalapozta 
mind az elméleti, mind a gyakor-
lati oktatást. Több változás is be-
következett az intézmény életé-
ben az ő irányítása alatt, mint pél-
dául 2 költözés, összeolvadás a 

gimnáziummal, majd különválás. 
Mindezek rengeteg plusz munkát 
jelentettek neki, de segítségével 
mind a pedagógustársak, mind a 
diákok könnyen alkalmazkodtak 
az új helyzethez. Az ő szavaival 
élve „A munkának folynia kell, 
bármi is történjen.” Így tanulói 
mindig rendezett környezetben, 
kellemes légkörben folytathatták 
tanulmányaikat.

Törekedett a gyakorlati partne-
rekkel való zavartalan együttmű-
ködésre, a munkaerőpiac igényei-
nek megfelelő képzési irányok 
kijelölésére. 

Vezetői munkájának fontos pil-
lére volt a speciális szakiskola 
munkájának megszervezése, a ta-
nulásban akadályozott fiatalok 
képzésének felvállalása. 

A különböző szakmacsoportok-
ban – szerkezetlakatos, hegesztő, 
nőiruha-készítő, eladó, vízveze-
ték- és központi fűtés szerelő- 
együttműködési megállapodáso-
kat, tanulószerződéseket kezde-
ményezett. Napra készen ismerte 
a környék gazdasági változásait, a 
helyi vállalkozások igényeit. Így, 
ha lehetőség volt rá, új, piacképes 
szakmákat indított, melyek nem-
csak bizonyítványt, de munkale-
hetőséget is biztosítottak a diá-
koknak. 

A szakiskolában tanuló diákok 
többsége alacsony jövedelmű 
családban él.  Évek óta magas a 
hátrányos helyzetű, tanulási ne-
hézséggel küszködő SNI-s és 
BTM-es tanulók száma. Szigorú-
an, de annál nagyobb törődéssel 
irányította ezeket a gyerekeket. 
Az egyre sokasodó feladatok 
mellett mindig volt ideje minden 

diákjával külön elbeszélgetni. 
Bármilyen probléma merült is fel 
velük kapcsolatban, tudták, hogy 
Magdi nénire lehet számítani. 
Meghallgatja őket és segít a 
probléma megoldásában. Ugyan-
akkor, ha kellett, rávilágított hi-
báikra és a helyes irányba terelte 
őket.  Diákjait kollegái segítsé-
gével eljuttatta a regionális és 
országos versenyekre szakmai, 
közismereti területen egyaránt. 
Sokszor pályázott az érdekük-
ben, ahol az anyagi támogatás 
mellett kirándulásokat is meg-
nyert számukra. Mint például az 
Út a szakmához, vagy a Határta-
lanul pályázat esetében.

Diákjait buzdította a városi ren-
dezvényeken való aktív részvétel-
re. Néhány példa: adventi vásár, a 
vár adventi koszorújának elkészí-
tése, süteménykészítés az idősek 
otthonának, civil szervezeteknek. 
Parkgondozói minden évben ki-
vették részüket városunk virágo-
sításából, közterületeinek gondo-
zásából.

2015-től a szakképző iskola a 
Szekszárdi Szakképzési Centrum 
10 tagintézményének egyike lett, 
így 2015 júliusától az iskola élete 
és az ő vezetői munkája ismét 
megváltozott. Az iskola önálló in-
tézményként dolgozik tovább. El-
indult a felnőttoktatás, újabb 
szakmákat hirdettek meg. Ez több 
szervezést, figyelmet, munkát, 
energiát és időt igényelt. Csizma-
diáné Mihálovics Magdolnát 
munkája, a dunaföldvári fiatalo-
kért végzett tevékenysége méltán 
teszi érdemessé az elismerésre, a 
„Dunaföldvár Gyermekeiért” díj 
odaítélésére. «

►
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Több évtizedes álom válhat valóra: 
sportcsarnok épülhet Dunaföldvá-
ron. 

 » L. MÉSZÁROS IRMA 

A Magyar Kézilabda Szövetség 
pozitívan bírálta el a Holler 
UNFC pályázatát, amelyben 
sportfejlesztési programjuk, egy 
új sportcsarnok megvalósítására 
több mint 556 millió forintot 
használhat fel a társasági adóked-
vezmény sporttámogatási rend-
szerének feltöltésével. Így az 
önerővel együtt 785 millió forint-
ból két ütemben felépülhet a meg-
álmodott városi sportcsarnok. Hat 
éven keresztül várják a dunaföld-
vári és városkörnyéki, vagy távo-
labbi vállalkozók támogatását. 
Holler Ferenc, az egyesület elnö-
ke elszánt. Bízik a sikerben. – So-
kan örülnek a hírnek. Ha minden-
ki rajta van, a városvezetés, a vál-
lalkozók, cégek, szponzorok, vá-
roslakók, akkor biztosan sikerül 
– mondja.

Négy éve született meg a konk-
rét pályázat ötlete, hogy végre 
méretes sportcsarnoka legyen a 
városnak. A hiánypótlást és újra-
tervezést, majd a pozitív választ 
követően most végre elindulhat a 
konkrét munka.

Az önkormányzat saját tulajdo-
nú földterületének rendelkezésre 
bocsátásával és a szomszédos te-
lek megvásárlásával járult hozzá 
a pályázat elindításához, amely-
nek megvalósulásával egy multi-
funkcionális csarnok épül. Az 

épületben kézilabda, kosárlabda, 
röplabda és egyéb sportágak 
edzéseit és mérkőzéseit három-
száz ülőhelyen élvezhetik a sport-
barátok. – Több évtizede várunk 
erre. Végre a lányok részére is 
tudunk majd több csapatverseny-
sportot kínálni, s ilyen módon 
még vonzóbb lehet a sportegyesü-
let, de létszámban bővülhet a he-
lyi általános iskola is – magyaráz-
za Holler Ferenc.  – Bevonzhat-
juk a térség tehetséges és sportol-
ni vágyó fiataljait, hiszen a jó 
színvonalú Beszédes József Álta-
lános Iskola épületétől nyolcszáz 
méterre és a buszpályaudvar köz-
vetlen közelében lesz a sportcsar-
nok. Az épületben a tervek szerint 
geotermikus energiával fűtenek. 
A sportágaknak megfelelő belma-
gasság, speciális versenypadló és 
világítás, nyolc sportolói és négy 
játékvezetői öltöző várja a verse-
nyekre érkezőket. De szó van 
konditerem, szauna, rehabilitáci-
ós lehetőség kialakításáról is. Ké-
sőbb még egy uszoda is elfér 
majd a sportcsarnok mellé – teszi 
hozzá.

Hogy a sportvezető nem a leve-
gőbe beszél, arról az általa megál-
modott sportegyesület és a sport-
telep, a futballpálya folyamatos 
fejlődése tanúskodik, s az egyre 
nagyobb létszámot megmozgató 
városi bringatúra.

A fiatal klub eredményes, hi-
szen csapatai az NB II-ben játsza-
nak, ugyanott, ahol Dunaújváros 
és Paks utánpótlása. A földvári 

U14-es csapat ezüstérmes lett. 
Egyik neveltjük, Kovalovszki 
Máté már a Haladás U19-es fut-
ballistájaként az Év játékosa lett, 
Pribék Bence a Vasasban, Rabi 
Dániel a Felcsút SE-ben játszik – 
sorolja az elnök a kiemelkedő 
sportolókat, de büszke mindenki-
re, aki bármilyen eredményt elért. 
Egyre inkább érzik a szelet! Kell 
a helyi példakép! – jegyzi meg.

A tíz éve működő Holler UNFC 
szakosztályaiban jelenleg több 
mint háromszáz gyermekkel fog-
lalkoznak. Nyolc korosztályban 
futballoznak, négy edző foglalko-
zik a női és férfi kézilabdásokkal, 
kettő a női futsallal. Ez a kínálat 
bővül majd kosár- és röplabdával.  
Holler Ferenc fontosnak tartja, 
hogy a kislányok is már óvodás 
kortól megismerjék a mozgás és a 
csapatjáték örömét. Mert tizenhét 
éves kor alatt a játék megkedvelte-
tése, a tanítás, a képzés a hangsú-
lyos. Fontos a dicséret, a számon-

kérés és újra a dicsérő megerősí-
tés, utána pedig jöhetnek az elvá-
rások. A gyerek győzni is akarjon 
– avat be sportpedagógiai elveibe 
Holler Ferenc, aki UEFA B enge-
déllyel rendelkező futballedző. 
Négy év kihagyás után most ismét 
szeretne gyerekekkel foglalkozni. 
Úgy számol, hogy az új sportcsar-
nokkal megduplázódhat a sporto-
lók száma. Sportfelületet kell te-
remteni. Álomszép csarnokban 
öröm lesz sportolni és dolgozni – 
állítja. Azt is reméli, hogy a sport 
ismét a közösségek érdeklődésé-
nek középpontjába kerül.

A csarnok összesen hatszáz fő 
befogadására lesz alkalmas. Így 
sokféle sporteseményt, de kon-
certeket, táncos és egyéb rendez-
vényeket is lehet majd benne tar-
tani. Így jelentősen hozzájárulhat 
Dunaföldvár és a térség életének 
színesítéséhez, gazdagításához. «

(A Dunaújvárosi Hírlap 2018. 
február 21-i cikke nyomán)

Sportcsarnok épül Dunaföldváron

Február utolsó szombatján a Duna-
földváron élő méhész, ifj. Jenei Fe-
renc vehette át Székesfehérváron az 
Év Méhésze 2017 rangos elismerést. 
Előző héten pedig ő kapta a Kovács 
Jenő emlékdíjat. A fi atal szakem-
bert, aki a Dunaújváros és Vidéke 
Méhész Egyesület titkáraként is te-

vékenykedik, a Szent István Mézlo-
vagrend tagjává is avatták. A díjak-
kal méhészetének magas színvonalú 
üzemeltetését, technológiai fejlesz-
tését, termékei kimagasló eredmé-
nyeit és a magyar méz népszerűsé-
gének terjesztését díjazták.

 » L. MÉSZÁROS IRMA

Ifj. Jenei Ferenc, aki az Orszá-
gos Magyar Méhészeti Egyesület 
tagja, tizenhat éve foglalkozik 
méhészettel. Most már feleségé-
vel közösen családi vállalkozás-
ban dolgozik.  Vándorméhé-

Rangos
elismerések a 
dunaföldvári 
méhésznek

►
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szetének kiváló minőségű ter-
mékeit üveges kiszerelésben ház-
hoz szállítja egészen Budapestig. 
Sokat tesz azért, hogy a gyerme-
kek korán megismerjék és meg-
szeressék a mézet. 2011 óta óvo-
dák és iskolák programjain vesz 
részt: többek között a Mézes 
Télapó-napon Kulcson, vagy a 
később elindult Mézes reggeli 
programjainak aktív résztvevője 
Dunaújváros, Dunaföldvár és a 
környék sok iskolájában és óvo-
dájában.  Évente ezer–ezerkétszáz 
gyereknek mesél a méz fontossá-
gáról. De előadásokat tart méhé-
szeknek is.

A Jenei Méz/Földvárméz ter-
mékeit, amelyeket az Országos 
Magyar Méhészeti Egyesület zár-
jegyével forgalmaznak, 2013 óta 
versenyeztetik is. Az Év méze 
megmérettetésen több ezüst és 
bronz helyezésük is van, 2017-ben 
a selyemfű mézük arany minősí-
tést kapott. «

A háziorvosok
péntek délutáni
12 órától 17 
óráig történő 
rendelési ideje
2018.03.23. Dr. Palkó Ágnes
2018.03.30. Dr. Móricz Zoltán
2018.04.06. Dr. Hallai Róbert
2018.04.13. Dr. Englert Roland
2018.04.20. Dr. Palkó Ágnes

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

A Duna menti települések vezetői  a 
szúnyoggyérítés témájában tartott 
térségi megbeszélésre jöttek össze 
Dunaföldváron a Halászcsárdában.  
Kőszegi Dániel, a Magyar Szúnyogir-
tók Országos Szövetségének elnöke 
hívta őket egy tájékoztató rendez-
vényre.

 » L. MÉSZÁROS IRMA

Tolna, Fejér és Bács-Kiskun 
megye településeinek vezetői 
kaptak meghívást.  Hiszen a szú-
nyog nem ismer megye- és város-
határokat, tehát a védekezés csak 
közös összefogással lehetséges. A 
szúnyog ellen nem azért kell vé-
dekezni, mert csíp és vakarózik 
tőle az ember, hanem azért, mert 
súlyos betegségeket is hordoz.

A szervező – bár maga is rész-
ben kémiai irtás végez – elhiva-
tottan dolgozik azon, hogy ezt 
hosszabb távon felváltsa a bioló-
giai módszer, amely a lárvák el-
pusztításával működik. Németor-
szágban a hetvenes évek óta jó 
hatékonysággal így végzik, s már 
több ország, köztük Szerbia, Hor-
vátország, Szlovénia is elkezdte a 
biológiai szúnyoggyérítést.  Elin-
dításához alapos kutatómunka, 
monitoring rendszer kialakítása 
és jelentős összefogás szükséges. 
Mindehhez persze még pénz is.

A jelenlegi módszer, a repü-
lőgépről és földről végzett vegy-
szeres szúnyogirtás nagy hátrá-
nya, hogy nemcsak a csípőszú-

nyogra, hanem minden rovarra 
hat, sőt minden állatra és az em-
berre is. Ráadásul nem mindig 
hatékony, mert jelentősen függ a 
napszaktól, az időjárási viszo-
nyoktól. Repülővel nem is tudják 
pontosan oda szórni, ahová szük-
séges. Így nem mindig hatásos, 
éppen ezért költséges.

Az elmúlt két évben négy tele-
pülés – Dunaföldvár, Bölcske, 
Baracs és Kisapostag – összefo-
gásával és anyagi támogatásával 
már elindult a megfigyelés, a ku-
tatás. Tavaly csatlakozott Paks is. 
A monitoring rendszer kialakítá-
sára azért van szükség, mert haté-
kony csak akkor lesz a biológiai 
gyérítés, ha pontosan tudják a 
szakemberek, milyen fajta szú-
nyog ellen, mikor és hol kell vé-
dekezni.  A biológiai gyérítés 
nagy előnye, hogy egy már konk-
rétan feltárt területre juttatják ki 
az anyagot.

A biológiai módszer elindításá-
hoz a tudományos hátteret a Pécsi 
Tudományegyetem Szentágothai 
János Kutatóközpontjának két 
szakembere, dr. Kelemen Gábor 
és dr. Kurucz Kornélia biztosítja. 
Dr. Kelemen Gábor előadásában 
a Pécsett végzett monitoring 
rendszerről tájékoztatta a telepü-
lések vezetőit, beszélt a felfede-
zett szúnyogfajtákról, amelyek 
között az állatvilágra és az embe-
rekre veszélyes kórt terjesztők is 
akadnak. (Leginkább nyugat-ní-

lusi lázt, szív- és bőrférgességet, 
de több ismeretlen vírusos meg-
betegedést is okozhatnak.) A fel-
állított csapdákban heti egyszeri 
mintavételből kapott megfigyelé-
sek eredményei jól jelzik egy–egy 
szúnyogfajta számának növeke-
dését. Kiemelte az új faj, a felfe-
dezett koreai szúnyog eddig fel-
tárt veszélyeit.  A szakember in-
doklása szerint a biológiai gyérí-
tésre azért is van égetően szükség, 
hogy elkerüljék a populációs ösz-
szeomlást. Már bizonyos állatfa-
jok csökkenése jelzi ezt a tenden-
ciát.

Kőszegi Dániel előadásában 
beszámolt a vizes élőhelyek fel-
térképezéséről, az eddig végzett 
munkáról. Pakstól Kulcsig hat-
vannyolc kilométernyi szakaszon 
70–80 százalékban felmérték a 
területet, pontos GPS-alapú adat-
bázist állítottak össze a szúnyog-
tenyésztő vizes helyekről. Mind-
ezeket be is mutatta térképen. 
Eddig csaknem 8500 mintát gyűj-
töttek be. Meglepő módon tigrisz-
szúnyogot is találtak. A jelenlévő 
polgármesterek megismerhették a 
biológiai gyérítés módszerét. Lát-
hatták a szúnyogirtásra használ-
ható drónt és mocsárjáró jármű-
vet, valamint az irtásra bevethető 
szert, amely granulátum formá-
ban kiszórható, a szúnyoglárvára 
toxikus fehérje.

Mindkét előadó fontosnak tar-
totta az összefogást és a lakos-
ság felvilágosítását előadások-
kal, szórólapokkal, közösségi 
médiában, illetve rendezvénye-
ken való megjelenéssel. Hiszen 
a lakóházak körül is nagy szük-
ség van az odafigyelésre és a 
gyérítésre.

Hiszem, hogy meg tudjuk való-
sítani – mondta Kőszegi Dániel. 
Még kell pár év a feltérképezésre, 
de 5–6 éven belül elindulhat az a 
váltás, amelynek eredményeként 
a gyérítés jelentős részét biológiai 
módszerrel végeznék.

Az invazív szúnyogfajok általi 
betegségek terjesztése és a popu-
lációs összeomlás ugyanis nem a 
kutatók rémálma, nem sci-fi, ha-
nem reális veszély. Ezért kell ösz-
szefogni. «

(A Dunaújvárosi Hírlap 2018. 
február 17-i cikke nyomán)

A biológiai szúnyoggyérítéssel
önmagunkért és a populációs 
összeomlás ellen
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A februári Népszerű tudomány előa-
dássorozat vendége Dr. Mihalecz Gá-
bor párterapeuta volt. Szakterülete 
elsősorban a házaspárok, élettársak 
párkapcsolati problémái. Bevezető-
jében hangsúlyozta, hogy a szervi, 
testi betegségek esetén természe-
tes, hogy orvoshoz fordulunk, külö-
nösen fájdalom esetén, ugyanígy a 
lelki problémák, fájdalmak esetén a 
civilizált világban természetes do-
log, hogy szakemberhez fordulnak 
az emberek. 

 » SZABADOS SÁMUEL

Sajnos hazánkban még sokan 
tartanak ettől a lehetőségtől, eset-
leg szégyellik problémáik nyílt 
felvállalását. A párok többsége is 
csak hosszú vajúdás után vállalja 
a terápiát, mikor a problémák ke-
zelése már sokkal nehezebb. A 
szakember szerint a terápia nem 
eredményez csodát, de sok eset-
ben hasznos. Képes problémákat 
is megoldani, vagy a lelki feszült-
séget enyhíteni. A párkapcsolatok 
egyik leggyakoribb velejárója az 
elhidegülés, a kiüresedés, mely a 

szakításhoz vezető út kezdetét is 
jelentheti. A párok személyiségé-
nek alapos ismeretében a szakem-
ber képes és tud módszereket 
ajánlani a probléma megoldására. 
Fontos, hogy az érintettek partne-
rek befogadóak legyenek. Gyako-
ri eset a külső személy megjelené-
se, mint érzelmi partner. Ez már 
bonyolultabb eset, nehezebben 
kezelhető, de nem reménytelen.  A 
gyermek érkezése a családban 
szintén új szituációt jelent a pár-
kapcsolatokban. A figyelem rá 

koncentrálódik. Főleg a férfiak ér-
zik úgy, hogy párjuk elhanyagolja, 
mellékszereplőnek tekinti őt. 
Ilyen esetekben felerősödik a kül-
ső kapcsolat kialakításának lehe-
tősége. Szintén sajátos helyzet a 
gyerekek felnőtté válása, távozása 
a családi kötelékből. A magukra 
maradt párok nem tudnak maguk-
kal mit kezdeni. Kiüresedettnek 
érzik életüket. Ilyen esetekben új 
alapokra kell helyezni kapcsolatu-
kat, melyet segítség nélkül talán 
nem is tudnak megoldani. Akár a 
kapcsolat is széteshet. Élettársi 
kapcsolatok esetében még gyako-
ribbak a válsághelyzetek. A házas-

sági kötelék híján bátrabban mer-
nek szakítani, vagy más kapcsola-
tot kialakítani a párok. 

A párterápiának jelentős a szak-
irodalma. Az előadó is írt ezzel 
kapcsolatban tanulmányokat, 
könyveket. Akik nem vállalkoz-
nak a terápiára, bátran nyúljanak 
ezekhez a könyvekhez. Valami-
lyen szinten ez is egyfajta esély a 
problémák kezelésére.  Végül az 
előadó kiemelte, hogy a kezelés 
hatékonysága rövid távon nehe-
zen értékelhető. Néhány hét, hó-
nap kevés. Minimum fél, vagy 
egy év távlatában jelentkezik az 
eredményesség. «

Február 2-án Dunaföldváron tartot-
ta az Országos Borlovagrendek Szö-
vetsége évi első közgyűlését. Dr. Sű-
rű János borháza adott otthont a 
rendezvénynek. 

 » SZABADOS SÁMUEL

A helyszín nem volt ismeretlen 
a résztvevők számára, hiszen 
2015-ben már tartott itt közgyű-
lést a szövetség. Dr. Sűrű János, 
az országos szövetség munkabi-
zottsági tagja ajánlotta fel a hely-
színt, melyet a vezetőség elfoga-
dott. Két napirendi pontja volt a 
gyűlésnek. Kezdésként Béleczki 
Mihály, a szakmai bizottság elnö-
ke a múlt évi munkát értékelte, 
melyet a résztvevők véleményez-
tek. Szó esett a borrendek társa-
dalmi, közéleti szerepvállalásá-
ról, az etikai kódexről, a külső 
megjelenésről, a borversenyekről. 
Az elnök kiemelte, hogy nemzet-

közi szinten nőtt a hazai borok 
tekintélye. Ezt jelzi, hogy külföldi 
megmérettetéseken a magyar bo-
rok közül több kiváló illetve jó 
minősítést kapott. 

46 rend működik ma az ország-
ban. Számuk nő. Ez évben kettő 
jelentkezett be a szövetségi tag-
ságra. Amennyiben az elvárások-
nak megfelelnek, a szövetség 
dönt felvételükről. 

A második napirendi pont pe-
dig a korábbi hagyományokhoz 
híven a rendek zászlós borainak a 
minősítése volt. A zászlós bor a 
borrendek jelképes cégére, me-
lyet a legjobbnak tartanak, általá-
ban ezzel reklámozzák önmagu-
kat. A héttagú zsűri borászati 
szakemberekből, termelőkből 
állt, akik Kiskőrösről, Bada-
csonyból, Balatonfüredről, Buda-
pestről érkeztek. 42 minta érke-
zett az ország különböző tájairól. 

Az első minősítési szempont a 
külső megjelenítés volt. A palack 
formája, színe, a zárás módja, a 
címkék feliratozása, a szövegek 
tartalma, megjelenítése jelentett 
pontokat. A borok minősítése ter-
mészetesen a kóstolással történt. 
Az íz, a zamat, a tájjelleg érzékel-
hetősége, a borok színe alapján 
értékelt a zsűri. A zsűri 38 italt 
minősített kiválónak, köztük vá-
rosunk borlovagrendjének zász-
lós borát is. A megfelelő kategóri-
ába három ital került és egy ital 

esetében javasoltak minőség javí-
tást. Az elnök elégedett volt a 
végeredménnyel. A rendek több-
sége nagy hangsúlyt fektet zász-
lós borának minőségére. Örven-
detes jelenség az alföldi borok 
arányának növekedése is. «

Zászlós borok minősítése

A párterápia hatékonysága
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A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő 

A vezetői megbízás időtarta-
ma: A vezetői megbízás határo-
zott időre, 2018. október 1-től   
2023. szeptember 30-ig szól.

A munkavégzés helye: Tolna 
megye, 7020 Dunaföldvár, Hu-
nyadi park 5.

A munkakörbe tartozó, illetve 
a vezetői megbízással járó lénye-
ges feladatok:

Az intézmény Alapító Okiratá-
ban, Szervezeti és Működési sza-
bályzatában, a Szakmai Program-
ban foglalt tevékenységi körbe tar-
tozó feladatok vezetői ellátása, irá-
nyítása, ellenőrzése, az intézmény 
szakszerű, törvényes, költséghaté-
kony működtetése, az intézmény 

szolgáltatásainak jogszabályi fel-
tételek szerinti biztosítása. Az in-
tézményvezető az intézmény egy-
személyi felelős vezetője. Feladata 
az intézmény zavartalan működé-
sének, színvonalas szakmai  mun-
kájának szervezése, valamint a 
munkáltatói jogok gyakorlása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására 

és a juttatásokra a közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény, valamint a köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvénynek a 
szociális, valamint a gyermekjó-
léti és gyermekvédelmi ágazatban 
történő végrehajtásáról szóló 
257/2000. (XII.26.) Korm. rende-
let rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság, 

vagy külön jogszabály sze-

rint a szabad mozgás és tar-
tózkodás jogával történő ren-
delkezés, illetve bevándorolt 
vagy letelepedett státusz.

• Cselekvőképesség.
• Büntetlen előélet, illetve an-

nak igazolása, hogy nem áll 
foglalkozástól eltiltó ítélet 
hatálya alatt.

• Főiskola vagy egyetem, az 
1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 
3. sz. mellékletének 8.2 pontja  
szerint intézményvezető be-
osztás ellátására meghatáro-
zott  felsőfokú képesítés.

• Vagyonnyilatkozat tételi eljá-
rás lefolytatása.

• Legalább 5 év felsőfokú 
végzettséget vagy felsőfokú 
szakmai képesítést igénylő, 
a gyermekvédelem, a szoci-
ális ellátás, az egészségügyi 
ellátás, illetve a közoktatás 
területén betöltött munka-
körben szerzett szakmai 
gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent:

• Szociális intézményben szer-
zett vezetői tapasztalat.

A pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások:

• Szakmai önéletrajz.
• A képesítést igazoló okiratok 

másolata.
• A pályázó legalább 5 éves 

szakmai gyakorlatát igazoló 
dokumentum.

• 3 hónapnál nem régebbi ha-
tósági  erkölcsi bizonyítvány 
a büntetlen előélet igazolásá-
ra, valamint annak igazolása, 
hogy a pályázó nem áll olyan 
foglalkozástól eltiltás hatálya 
alatt, amely a közalkalmazot-
ti jogviszony létesítését nem 
teszi lehetővé, vagy hatósági 
erkölcsi bizonyítvány hiá-
nyában az igénylést alátá-
masztó igazolás másolata.

• Az intézmény vezetésére vo-
natkozó program, amely tar-
talmazza a szakmai hely-

Lakossági tájékoztató

Hulladék-
gazdálkodási 
ügyfél-
szolgálattal 
kapcsolatban
Tisztelt Lakosság!

Dunaföldvár Város Önkor-
mányzata 2018. április 9-től 
ügyfélszolgálatot nyit a lakos-
ság részére. 

Az ügyfélszolgálat elérhető-
sége: 7020 Dunaföldvár, Rei-
ter köz 7/b. (volt Mátrix épü-
let)

Nyitva tartás: Hétfőnként 6 
órától 14 óra 30 percig

Elérhető szolgáltatások:
• Szelektív hulladékgyűjtő 

zsákok
• Zöldhulladék gyűjtő zsá-

kok
• Adatváltozás bejelentő 

adatlapok

Kérjük Önöket, hogy ve-
gyék igénybe a szolgáltatást 
Dunaföldvár Város környeze-
tének megóvása érdekében! 

Dunaföldvár Város
Önkormányzata

A februári vizsgaidőszakban hatvan 
felnőtt tett vizsgát és szerzett első, 
vagy második szakmát a Magyar 
László Szakképzőben Hegedűs Fe-
renc tagintézmény vezető tájékozta-
tója szerint. 

 » SZABADOS SÁMUEL

A vizsgázók közül két vizsgázó 
nem felelt meg a követelmények-
nek, ők pótvizsgán vehetnek 
részt. A sikeres vizsgát tevők ará-
nya így is magas. Az iskolaveze-
tés szerint szinte mindenki igen 
komolyan vette a tanulást és a 
vizsgákat, melyek írásbeli, szóbe-
li és gyakorlati feladatokból áll-
tak. Az iskola plusz órákban kü-
lön felkészítési foglalkozásokat 
biztosított a vizsgázóknak, melyet 
sokan igénybe vettek szabadide-
jüknek megfelelően. Az ingyenes 
oktatás a délutáni órákban zajlott, 
tekintettel arra, hogy a résztvevők 
többsége munkaviszonyban áll. 

Öt szakma képviselői vizsgáztak. 
Eladók, hegesztők, kis- és közép-
vállalkozói ügyintézők, busz- és 
teherautó sofőrök. Valamennyi hi-
ányszakma, tehát az elhelyezke-
dés lehetősége térségünkben biz-
tosított. 

A tanulmányi idő fél évtől két 
évig terjedt szakmától függően. A 
sofőr például csak fél évet vett 
igénybe. Az oktatói gárda az isko-
la tanáraiból és külső előadókból 

állt össze. A gyakorlati vizsgák a 
Hambalkó Autós Iskolában, a Vá-
radi Metál Kft-ben és egy előszál-
lási üzletben zajlottak. A képzés 
félévenként indul. Februártól már 
elindultak az új csoportok. Ismét 
nagy volt az érdeklődés. Szep-
tembertől újabb csoport szervező-
dik. Az iskola igyekszik még szé-
lesebb kínálatot biztosítani az ér-
deklődőknek. Ősztől beindul a 
pékek és a logisztikai szállítmá-
nyozási ügyintézők képzése is. 
Jelentkezni lehet szeptemberig az 
iskolában személyesen és az in-
terneten is. «

Nagy az igény városunkban a felnőtt 
szakképzés iránt

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
PÁLYÁZATOT HIRDET

NAPSUGÁR IDŐSEK OTTHONA
INTÉZMÉNYVEZETŐI
beosztás betöltésére

►
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 » L. MÉSZÁROS IRMA

Dunaföldvár fekvése, festői 
szépsége sokakat megfogott már. 
Akár második Szentendre lehetne 
a két ipari centrum között. Min-
den adottsága megvan hozzá – 
mondta több évtizeddel ezelőtt 
Doór Ferenc festőművész. Az az 
alkotó, aki egy kicsit dunaföldvá-
rinak tartotta magát, hiszen a Du-
na-parti kereskedő fia „együtt ta-
nult, rosszalkodott számos testvé-
rével, diáktársaival a zátonynál, a 
búzapiacon” – olvashatjuk Oszoli 
Piroska visszaemlékezésében. 
Bár ma nemigen tudunk róla, de 
akkor a fenti kijelentést tettek is 
követték.

Doór Ferenc (1918–2015) köz-
reműködésével és Varga Nándor 
Lajosnak, a Magyar Képzőművé-
szeti Főiskola grafika főtanszak 
tanárának vezetésével 1940 nya-
rán rendezték meg az első nyári 
dunaföldvári művésztelepet a 
Felső-Öreghegyen. Varga Nándor 
Lajos (1895–1978) jelentős grafi-
kus, festő és művészeti szakíró 
volt. Dunaföldvárral és környéké-
vel a résztvevő művészek Doór 
Ferenc kalauzolásával ismerked-
tek meg. A dunaföldvári művész-
telep résztvevői voltak még: Me-
gyeri Barna szobrász, Karai Gyu-
la grafikus, Maknics Albert, Skul-

téti Éva, gróf Teleki Ralph, Bakó 
Vilmos, Imre István, Ősz Dénes, 
Szikora Antal festők. Bizonyára 
számos művel és sok közös él-
ménnyel, emlékkel lettek gazda-
gabbak.

A következő földvári művész-
telep nyomára több mint húsz év-
vel később bukkantunk. A Tolna 
megyei Népújság 1961. május 
21-én adta hírül: júliusban nyílik 
meg Dunaföldvárott a Tolna me-
gyei Művésztelep. Négy héten 
keresztül biztosítottak zavartalan 
alkotási lehetőséget megyénk fes-
tőművészeinek Sarkantyu Simon 
(1921–1989) vezetésével. Ekkor 
tizenöt Tolna megyei festőmű-
vész töltött el egy hónapot a du-
naföldvári művésztelepen.

1961. július 12-én Munkában a 
dunaföldvári művésztelep címmel 
Devecseri Erzsébet, a dunaföldvá-
ri művelődési otthon akkori igaz-
gatója számolt be. Eredményesen 
működik a művésztelep – írja, s 
megjegyzi: Csók István is sokat 
gyönyörködött a dunaföldvári táj 
szépségeiben, amit számos remek-
művén meg is örökített.

Egy művésztelep létesítésének 
terve annak idején már Csók Ist-
vánban is felötlött, s Bernáth Au-
réllal tervezték a telep létesítését. 
A vártorony műemlék jellegű 
épületét akarták erre a célra fel-

használni. A terv, ha más módon 
is 1961-től három nyáron át való-
ra vált. A közös munkában részt 
vett többek között Oszoli Piroska, 
Lázár Pál, Staub Ferenc, Ker-
tes-Kollmann Jenő.

Pár év kihagyás után 1970-ben 
ismét benépesült a dunaföldvári 
művésztelep, ahol negyven fiatal 
alkothatott. Ebben az évben La-
borcz Ferenc szobrász (1908–
1971) volt a Dunaföldvári Orszá-
gos Ifjúsági Amatőr Művésztelep 
vezetője. Pontos adataink nincse-
nek, de bizonyára jó páran tölte-
keztek az itt szerzett élmények-
kel, ismeretekkel. Ha nem is 
mindannyian lettek művészek, az 
alkotás, a Duna és a természet va-
rázsa gazdagabbá tette őket.

Egy évvel később Molnár Mó-
zsi György irányította a földvári 
művésztelepet, amelynek munká-
jában részt vett többek között a 
szekszárdi Fusz György, a bony-

hádi Tóth József, a faddi Molnár 
József, a budapesti Koltai Éva és 
az ózdi Tábori Anna.

Doór Ferenc többször járt Föld-
váron a háború után is. Oszoli Pi-
roska első nagy kiállítását 
1969-ben ő nyitotta meg. A gaz-
dag Doór-életművel a dunaföld-
váriak 1993 novemberében talál-
kozhattak először. Akvarelljei a 
Várban, festményei a művelődési 
ház nagytermében voltak látha-
tók. Számos művében a haj-

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

zetelemzésre épülő fejleszté-
si elképzeléseket.

• A pályázó nyilatkozata arról, 
hogy:
 – a pályázati anyagban foglalt 
személyes adatainak a pá-
lyázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez hozzájárul,

 – a pályázatát elbíráló  ülése-
ken kívánja-e zárt ülés tar-
tását,

 – hozzájárul a teljes pályáza-
ti anyagának sokszorosítá-
sához, továbbításához,

 – vállalja a vagyonnyilatko-
zat-tételi eljárás lefolytatását,

 – nem áll cselekvőképességet 
érintő gondnokság alatt,

 – vele szemben a Kjt. 41. § 
(2) bekezdés b) pontja sze-
rinti összeférhetetlenség 
nem áll fenn, illetőleg az 
esetlegesen fennálló össze-
férhetetlenséget megbízása 
esetén megszünteti.

A munkakör betölthetőségé-
nek időpontja:

2018. október 01.
A pályázat benyújtásának ha-

tárideje:
2018. április 30.
A pályázat benyújtásának 

módja: Postai úton, zárt boríték-
ban, a pályázatnak a Dunaföldvár 
Város Önkormányzata címére 
történő megküldésével (7020 Du-

naföldvár, Kossuth L. u. 2.). Kér-
jük a borítékon feltüntetni a mun-
kakör megnevezését: „Napsugár 
– intézményvezető.”

A pályázat elbírálásának mód-
ja, rendje: 

A pályázatot kiíró a benyújtott 
pályázatok tárgyában, a pályáza-
tok benyújtására nyitva álló hatá-
ridő lejártát követő 60 napon be-
lül dönt.

A pályázat elbírálásának ha-
tárideje: 2018. június 30.

A munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényeges információ:

Személyes meghallgatásra, va-
lamint a szakmai ismereteket is 
felmérő elbeszélgetésre kizárólag 

azok kerülnek behívásra, akik a 
pályázat részeként megjelölt ira-
tokat – pályázati határidőn belül 
– hiánytalanul benyújtják és meg-
hallgatásukat a szakmai bíráló bi-
zottság szükségesnek tartja. A pá-
lyázati bíráló bizottság a pályáza-
ti feltételeknek nem megfelelő 
jelölteket nem hallgatja meg és a 
kinevezésről a bizottság javaslata 
alapján a képviselő-testület dönt, 
fenntartva azt a jogot, hogy a pá-
lyázati eljárást eredménytelennek 
minősítse.

A pályázati kiírással kapcsola-
tosan további információt Hor-
váth Zsolt polgármester nyújt, a 
75/541–553 telefonszámon. «

Dunaföldvár
második Szentendre lehetne
(Művésztelepek Dunaföldváron)

►

►
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Részben a Paks II. bővítéssel kap-
csolatban, részben az áprilisi or-
szággyűlési választás programja-
ként lakossági fórumot tartott Süli 
János, a Paks II. bővítéséért felelős 
tárca nélküli miniszter, a helyi Fi-
desz szervezésével. A rendezvényen 
Cziger János Istvánnal, a Fidesz he-
lyi vezetőjével, illetve a meghívott 
Süli János miniszterrel beszélget-
tünk. 

 » BAKSAY ERIKA

– Mi az elsődleges célja ennek 
a fórumnak? A közelgő választá-
sok indokolják, vagy a paksi bő-
vítéssel kapcsolatos kérdésekre 
számítanak elsősorban?

– Is–is, mivel a bővítést érintő 
kérdések épp úgy aktuálisak, mint 
a közelgő választással kapcsola-
tos kérdések – mondja Czíger Já-
nos István. – Mivel Süli János 
országgyűlési képviselő-jelölt is a 
körzetünkben, a rendezvény egy-
szerre szakmai és politikai, sze-
mélyében e két dolog szorosan 
összeforr. Biztos vagyok abban, 
hogy a miniszter úr bármelyik te-
rülettel kapcsolatos kérdésre szí-
vesen válaszol.

– Hogyan készül a Fidesz du-
naföldvári tagsága a választásra?

– Elsősorban mozgósítással, 
szeretnénk megszólítani minden 
földvárit, aláírás-gyűjtéssel, de 
egyéb programokkal is. Így pél-
dául március 26-án a könyvtár és 
áruház közötti parkolóban ingye-
nes szűrést rendezünk, többféle 
területen, ahová mindenkit szere-
tettel várunk. Szeretnénk minél 
több embert elérni, és közvetíteni 
azt az üzenetet, hogy Magyaror-
szág jó úton halad, és aki szeret-
né, hogy ezt az utat járjuk a jövő-
ben is, az szavazzon ránk. 

– Önt sokféle szerepben láthat-
tuk az utóbbi időben: szakember, 
polgármester, politikus, minisz-
ter. Melyik szerep az, amelyik a 
legközelebb áll Önhöz?

– Alapvetően mérnöknek tar-
tom magam – mondja Süli János 
–, azon belül is elkötelezett atom-
erőműi mérnöknek. Az atom-
erőmű pedig nem önmagában álló 
dolog, a környező településekkel, 

a régióval való jó kapcsolat az 
erőmű működésének, fenntartásá-
nak szerves része. Ez viszont már 
nem mérnöki feladat.

Amikor polgármester lettem, 
azt a korszakot éltük, amikor az 
erőműépítés kapcsán városfej-
lesztési feladatokon dolgoztunk. 
A bővítést felügyelő minisztersé-
get szívesen vállaltam, titkon 
mindig is szerettem volna ennek a 
projektnek a részese lenni.

– Mennyiben szakmai és meny-
nyiben politikai szerep a bővíté-
sért felelős miniszteré?

– Ha látjuk a támadásokat, ak-
kor világos, hogy ez politikai sze-
repvállalás is. A szakmaiság vi-
szont kulcskérdés, biztonságos és 
kitűnő műszaki állapotú blokko-
kat kell építenünk, amelyeket 60 
évre terveznek, és egykoron –a 
30-as években- kiváltják majd a 
jelenleg működő blokkokat. 

– Biztos már, hogy meglesz a 
bővítés?

– Ez biztos. Csak az ellenzéki 
sajtó érdeke, hogy fenntartsa ez-
zel kapcsolatban a bizonytalanság 
érzését. Lesz saját előállítású, ol-
csó villamos energiánk.

– Mekkorát fog a bővítés lendí-
teni Paks és környéke színvona-
lán?

– Több ezer ember fog dolgoz-
ni a bővítésen, akiket el kell he-
lyezni, és minden szempontból 
biztosítani számukra a megfelelő 
életkörülményeket. Az emberek-

kel különböző iparágak, cégek 
jönnek Paksra és környékére, és 
mi azt szeretnénk, ha a bővítés 
után itt is maradnának. Az ipari 
fejlesztéssel párhuzamosan az 
élelmiszeripart is bővítenénk, 
nem csak azért, mert a több ezer 
embert etetni is kell, hanem, hogy 
támogassuk a környék termelőt. 
Ebből a célból élelmiszer-feldol-
gozó, esetleg tartósító ipart sze-
retnénk idehozni, és ez nem csak 
azt jelenti, hogy Paksra, hanem a 
vonzáskörben is, aminek Duna-
földvár is része. Dunaföldvár jó 
fekvésű, jó adottságú település, 
legyen szó akár a bővítést végző 
dolgozók elhelyezéséről, akár a 
vonzásba tartozó iparágak betele-
pítéséről. 

– Az Ön újabb szerepvállalása, 
hogy a választókerületben or-
szággyűlési képviselőként is in-
dul. Milyen összefüggésben van 
ez a feladat a többivel?

– Bővítési miniszterként 47 te-
lepülésért vagyok felelős, az or-
szággyűlési körzet 20 települést 
fog össze. Vannak átfedések, úgy 
gondolom, van abban logika, 
hogy ezt a feladatot vállaljam. 

– Mire számít a földváriaktól a 
fórumon, és egyébként?

– A fórum általános tájékozta-
tást ad, de bármilyen kérdés fel-
merülhet. Nem tartok attól, hogy 
idegenként tekintenek rám. 36 
éve dolgozom itt, Pakson és a 
környékén is ismernek, úgy gon-
dolom, az eddigi tevékenységem 
akármilyen ígérgetésnél jobban 
hitelesít. «

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.

dan volt Dunaföldvárt ismer-
hettük fel, ifjúságának szeretett 
színhelyeit. Nem véletlenül. 
„Mindenkinek kell, hogy legye-
nek gyökerei, talaja,amiből táplál-
kozik, ahova mint fel-feldobott kő 
visszatérhet. Nekem Dunaföldvár 
az” – nyilatkozta egyszer Doór 
Ferenc.

Meg kell említeni még a duna-
földvári születésű festőművészt, 
Sugár Gyulát (1924–1991) is, akit 
az 1950–60-as években még első-
sorban a tájképfestészet foglal-
koztatott, később sokoldalú mű-
vész lett. Bár nincsenek informá-
cióink arról, hogy járt-e valame-
lyik művésztelepen, de azt tudjuk, 
hogy nyaranta Dunaföldvárra köl-
tözött alkotni és pihenni. Csepeli 
István kifejezésével élve, „köz-
tünk járó” ember volt. A 2009-ben 
megjelent Földvári tablóban ezt 
olvashatjuk: „Csendes, szerény, 
talán kissé zárkózott egyénisége 
ellenére többször próbálkozott, 
hogy a település hasznára lehes-
sen. A termálfürdő falára készített 
krómacél figurája vagy a Kossuth 
téri löszbaba térplasztikája egya-
ránt erről tanúskodik. Sajnos már 
egyik sem látható a városban.”

A művésztelepek három idősza-
ka. Most e művésztelep, se kép-
zőművészeti kör, se alkotó embe-
rek közössége. Sajnos Dunaföld-
vár nem lett második Szentendre. 
Talán még mindig lehetne. A 
szépsége megvan hozzá. S az 
igény a művészetre? Csányi Lász-
ló író, újságíró, a megyei lap iro-
dalmi szerkesztője 1972-ben 
Oszoli Piroskát dunaföldvári ott-
honában arról faggatta: „hisz-e 
abban, hogy a művészet meg tud-
ja jobbítani az embereket, Oszoli 
Piroska így válaszolt: „Azt nem 
hiszem, de abban biztos vagyok, 
hogy szebbé teszi az életüket.” «

Lakossági fórum Süli Jánossal►
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A múlt év augusztusában a siófoki 
Aranyhíd nemzetközi musical feszti-
válon Klementisz Kitti harmadik he-
lyezést ért el kategóriájában a mint-
egy 150 versenyző közül. Horváth 
Klaudia pedig a zsűri különdíját 
kapta. Kitti a szervezők döntése 
alapján részt vehet azon az online 
tehetséggondozó versenyen, mely 
ez év januárjától decemberig tart. 

 » SZABADOS SÁMUEL

A kiírás alapján minden hónap-
ban egy dal videójával kell az in-
terneten megjelenni. A januári 
kezdés a siófoki felvétel volt. A 
szavazásra a jaték.aranyhidfeszti-
val.hu belépővel lehet feljutni és a 
dal indító gombjának a megnyo-
másával lehet szavazni Kittire 
minden hónap 15-
ig. Az értékelés 
decemberben lesz, 
s a legtöbb szava-
zatot kapó ver-
senyző lesz a 
győztes. Díjazása 
még egyelőre is-
meretlen, de bizo-
nyára rangos elis-
merést jelent majd. 

Kitti a Zsigec 
musical csoport 
ifjú tehetsége, és 
reméli, hogy föld-
vári barátai, isme-

rősei és támogatói által sok szava-
zatot fog kapni az év során. No-
vemberben Kitti a harmadik pécsi 
musical versenyen fődíjas lett, si-
kerei alapján nyilván neve a szak-
ma hazai berkeiben is ismert. Az 
online versenyen elérhető jó he-
lyezése hírnevét, tekintélyét to-
vább növelné. Az év tehát kemény 
munkát jelent majd számára, hi-
szen minden hónapban új dallal, 
videóval kell megjelennie a neten. 
A felvételen a zenei hangzás mel-
let nagy figyelmet kell szentelni a 
mozgáskultúrára, a külső megjele-
nésre. Ehhez természetesen nagy 
segítséget kap a Teleki házaspár-
tól, a csoport szakmai vezetőitől. 

Tavasz során kerül sor a csoport 
hagyományos gálaműsorára a mű-

velődési házban. 
Telekiné Rábai 
Melinda szerint a 
műsor sajátossága 
lesz, hogy főleg a 
fiatalabb korosz-
tály mutatkozik be 
ez alkalommal. A 
természetes rotáció 
alapján az iskolát 
váltó korcsoport ta-
nulmányai miatt 
már nem tud részt 
venni a közös mun-
kában, tehát jöjje-
nek a fiatalok. «

Közgyűléssel és bállal zárta a 2017. 
évet a Dunaföldvári Kertbarátok Vá-
rosvédő Egyesülete. Az eseményről 
és az idei év terveiről Lipták Tamás, 
a csoport vezetője számolt be televí-
ziónknak.

 » BAKSAY ERIKA

– Melyek voltak a tavalyi év lé-
nyeges eseményei?

– Rabi Zsolt kollégánk segítsé-
gével elkészült végre az egyesület 
honlapja, egy korszerű, színvona-
las és informatív weboldal, ami 
könnyen kezelhető. A másik nagy 
feladat a Tájház elkészültéhez kö-

tődik: az épület környezetét, ud-
varát a kertbarátok csinosították 
olyanra, mintha visszaléptünk 
volna az időben: diófával, eperfá-
val, autentikus növényzettel ültet-
ték be. 

Tavaly volt először a Szüreti 
Fesztiválon a Szüret édes ízei ver-
seny, ahol legjobb lekvárjaikkal 
versenyezhettek a földvári házi-
asszonyok. Igen sokan neveztek 
és érdeklődtek az esemény iránt, 
így úgy gondolom, hagyomány 
lesz belőle. 

A kertbarátok tagsága lényegé-
ben állandó. Sajnos tavaly is 

Kertbarát évadzáró

Neten lehet szavazni a
földvári versenyzőre

Édesanyámék 1939-ben köl-
töztek Dunaföldvárra.

1949-ben nevezték ki tanító-
nak Dunaföldvárra, a Bölcske 
utcai iskolába. Majd a Magyar 
László Gimnáziumban tanított 
német nyelvet, ének- zenét és 
1983-tól történelmet, ELTE 
történelem szakos, új  tanári 
diplomával. 

Tanított engem is. „Kiss Ár-
pad! Halljuk a Die Lorelei-t – 
szólított föl. – Ich weiß nicht 
was soll es bedeuten daß ich so 
traurig bin.” –  Szerepcsere. Az 
iskolában voltak lelkes, őszinte 
előadók. Az érdeklődő  tanulót 
segítette, a lemaradókat nem 
kényszerítette.  „Más tárgy kö-
zelebb áll hozzá, ő meg lelkes 
volt mindig”  – mutogatta a ré-
gi tablókat lapozva. 

1951-ben ment férjhez, két 
gyereket neveltek föl. Cseh 
születésű édesanyjával hallgat-
tuk a prágai rádiót 1968-ban, 
végül a sustorgó csendet. Férje, 
apukánk fiatalon és hirtelen 
ment el örökre. Anyu nyugdíja-
san is tanított tovább, volt tanít-
ványok gyermekeit, vagy uno-
káit németre. Az idő múlt, rit-
kábban járt közösségbe.  Azon-
ban a családi, baráti körben 
sziporkázott humorával, szelle-
mes szóképei családon belüli 
szállóigék.  Elkápráztatta velük 
három unokáját, Annát, Verát 
és Karent társasjátékok, kár-

tyázgatás, hintázás közben és 
közben felnőttek lettek. Otthon 
szeretgette kutyáit, macskáit, 
cinegéket, galambokat, díszka-
csát, sőt pókokat.  Nevelgette 
szép virágait –  ápolta a kertet. 
Szellemi frissessége nem ko-
pott, járt színházba, kedvelte a 
Pintér Béla Társulatot, járt kon-
certre, hallgatta Snétbergert, B. 
Dylant és R. Starrt is Budapes-
ten. Két éve ballagott első érett-
ségiző osztályával. Ötven év 
után.

Éva lánya hirtelen távozása 
megrendítette erejét. Fél évig 
hősiesen vezette a rámaradt 
háztartást. Kiújult betegsége  
egyre több segítséget követelt. 
2017 nyarán költözött el a du-
nafölvári házból. Most idézte 
föl a nagykamaszként átélt 
’44–45-os menekülés mélyre 
elpolcolt borzalmait. Tartotta a 
kapcsolatot a külvilággal, fo-
gyatkozó barátokkal, tanítvá-
nyaival. Végül többnyire csak 
telefonon. 

Velünk marad, nem is ment 
el, de nincs itt.

Kiss Árpád, 2018. március 3.

Édesanyám

►
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Néhány éve csatlakozott városunk 
az országos kezdeményezéshez, 
melynek célja a települések kultúr-
házait, művelődési házait, s azok 
munkáját bemutatni az érdeklődők-
nek. Pataki Dezső, a művelődési ház 
igazgatója szerint idén színesebb, 
gazdagabb programsorozatot sike-
rült összeállítani.

 » SZABADOS SÁMUEL

„Helyben van a sokszínűség” 
Ez volt a szlogenje az országos 
rendezvénynek. Ennek szellemé-
ben állt össze a városi művelődési 
ház ajánlata is. A rendezvény a 
magyar filmek napjával indult. 
Az utóbbi évek hazai sikerfilmjei 
kerültek vetítésre, például az Os-
car jelölt Testről és lélekről, vagy 
az 1945. Szombat délelőtt a mű-
velődési házban a foltvarrók vár-
ták az érdeklődőket, szakszerű 

irányítás mellett meg lehetett is-
merkedni a foltvarrás, a horgolás 
műveleteivel. Ez idő alatt az ulti 
klubban a kártyavetés izgalmas 
játszmái zajlottak főleg férfiak 
részvételével. A vitát elkerülen-

dően előre egyeztetett játékszabá-
lyok alapján. Délután először ren-
dezték meg a városi farsangi fel-
vonulást, ahol főleg fiatalok, gye-
rekek öltöztek jelmezbe és zenés 
kísérettel járták végig a városköz-
pontot farsanghoz, kötődő dalo-
kat énekelve. A társaság gerincét 
a Levendula Művészeti Csoport, 

a Zsigec Musical Csoport, a ma-
zsorettes lányok és az Ördögsze-
kér Néptánc Csoport tagjai alkot-
ták. A felvonulás után a művelő-
dési házban folytatódott a farsan-
gi mulatság, táncházzal, éneklés-
sel. Este értékelték a farsangi fán-
kokat. Négy versenyző indult. A 
zsűri minősítésénél viszont többet 
jelentett az a tény, hogy az ízletes 
készítmények pillanatok alatt el-
fogytak a tálcákról. «

A humorról félig komolyan címmel 
tartottak előadóestet a Marcipán 
cukrászdában a Rátkay László Iro-
dalmi Kávéház februári programja-
ként.

 » L. MÉSZÁROS IRMA

A meghívott vendég Ékes Lász-
ló, a kilenckötetes szekszárdi 
író-újságíró volt. Az Apám ke-
nyere, a Gyalogúton és a Kocsi-
úton című kötetek szerzője koráb-
bi bemutatóin ízelítőt adott elgon-
dolkodtató és léleksimogató, ke-
sergő és kacagtató írásaiból, ame-
lyekben egy hajdanvolt, eltűnő-
ben lévő világ, szülőfaluja, Ér-
tény emlékeit, alakjait jelenítette 
meg. Már azokon az alkalmakon 
is megtapasztalhatták a résztve-

vők, hogy a remek történetmesélő 
Ékes Lászlónak kiváló humorér-
zéke van. Bizonyára ez vitte az új 
téma irányába is.

Az előadó beszélt a humor je-
lentésköréről, szerepéről, irodal-
mi és mindennapi előfordulásai-
ról. Milyen gazdagon megjelenik 
már a magyar népköltészetben is 
– mondta és sorolta: a mondó-
kákban, a csúfolókban, találós 
kérdéseinkben, a csalimesékben, 
de még helyenként – például 
Szatmárcsekén – a kopjafákon 
olvasható sírfeliratokban, vagy a 
magyar írók-költők alkotásaiban. 
A humor a befogadóban feszült-
séget old és felszabadít. Jellem-
zője lehet a személyiségnek is. A 
földvári közönség jó befogadó 

volt. Gyakran felcsattant a taps 
és a nevetés, hol kuncogtak, hol 
kacagtak, mert Ékes László tör-
téneteket mesélt, tréfákat, vicce-
ket, amelyekkel alaposan meg-
mozgatta a hallgatóság rekesziz-
mait.

A humor emberi hibát, visszás 
helyzetet világít meg, s fájdalom-

mentesen mutat rá valamilyen 
kontrasztra, felismerteti azt. Mint 
mondta, a humor azért segít, mert 
ablak, amelyen bejön a fény.

Az irodalmi kávéház következő 
programján, március 27-én Si-
mon Márton költőt és legújabb 
verseit ismerhetik meg az iroda-
lombarátok. «

A humorról félig komolyan

elhunyt néhány tagunk, akik-
ről jó szívvel emlékeztünk meg, 
de jöttek új tagok is, fiatalabbak, 
akik máris jól beilleszkedtek a 
csoportba. 

Az idei első programunk a bor-
verseny lesz március első hétvé-
géjén. Pénteken adhatják le min-

táikat a nevezők, boronként két 
0,75 literes üvegben, 500 Ft-os 
nevezési díjjal, a bírálat pedig 
másnap lesz az Ispánházban, ha-
gyományosan Dr. Janki Ferenc 
címzetes egyetemi docens vezeté-
sével vörös, fehér és rozé kategó-
riákban. A tavalyi bort kiemelke-

dően jónak tartják, remélem, ez a 
dunaföldvári borokról is kiderül 
majd. 

Egyébként az év többi részében 
meglesz minden hagyományos 
programunk. Még tart a Téli esték 
sorozat, Pilisvörösvárról és Kiste-
lekről várunk kertbarátokat, illet-

ve utazunk is ebben az évben, 
mint ahogy szoktunk. Ezúttal 
Lengyelországba szervez utat a 
Pernizsák házaspár. De megyünk 
majd Igalra is, és természetesen 
részt veszünk minden városi ren-
dezvényen, ahol egyébként is 
szoktunk. «

Kultúrházak éjjel, nappal
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A Dunaföldvár néphagyományait 
bemutató sorozatunk következő da-
rabja a helyi, még élő hiteles forrá-
sok felkutatásáról, a gyűjtés ta-
pasztalatairól szól, olyan személyek 
tolmácsolásában, akik egyik vagy 
másik oldalról érintve vannak a 
gyűjtőmunkában. Széles László ze-
nész a gyűjtő, Mukli Gyula zenész az 
élő tanú. Riportunkat a Dunaföldvár 
Tv készítette. 

 » BAKSAY ERIKA

– Honnan ered a kötődésed a 
népzene, népművészet iránt?

– Nagyapám Pakson tam-
burazenekarban játszott, anyám, 
nagybátyám, a családom tagjai 
ilyen vagy olyan módon, de ze-
néltek – mondja Széles László. – 
Kisgyerekkorom óta a zene vilá-
gában éltem, szinte természetes 
volt, hogy magam is, és az öcsém 
is zenélni fogunk. 

Zenéltünk is, aztán egyszer 
Varga Józsi bácsi, aki cimbalmos 
volt, megkeresett, hogy üljünk 
össze, és beszélgessünk a régi 
dolgokról. Akkor kaptam kedvet 
a gyűjtéshez, Appelshoffer Janó-
tól érdeklődtem a megfelelő mód-
szertan után, Nagy Zsolt pedig, az 
öcsém elismert népzenész tanára 
szintén ellátott hasznos útmuta-
tással, hogyan is kell csinálni az 
ilyesmit. Ettől kezdve szisztema-
tikusan kutattam, kérdezősköd-
tem az öregek között, kiről tud-
nak még, aki ismerheti a régi 

földvári hagyományokat, zenét. 
Módszertanilag először dikta-

fonnal mentünk a beszélgetések-
re, aztán 2–3 év múlva már kame-
rával. 

Így például Mukli Gyuszi bá-
csihoz is Rácalmásra, aki multi 
funkciós zenész, hegedül, de ját-
szik klarinéton, szaxofonon és 
egyéb hangszereken is. Az ő kö-
tődése Dunaföldvárhoz annyi, 
hogy sok–sok itteni lagzin és bá-
lon játszott a bandájával, és jól 
ismeri a helyi zenét, zenei ízlést. 

Felkerestük például Böde Bözsi 
nénit, aki annyira jó énekes volt, 
hogy Sárdy János Budapestre 
akarta vinni, hogy ismert énekest 
csináljon belőle. 

Varga Józsi bácsiéknál is meg-
örökítettük egy 1,5–2 órás anyag-
gal, hogyan énekel a család, be-
kapcsolódtak Szabó János bácsi-
ék, sőt a Kerekes család is. Na-
gyon fontosnak tartom, hogy nem 
az utcáról estünk be hozzájuk, 
mert jót tesz, ha van bizalom. Is-
mertük egymást a családból, az 
egyházközösségből. Úgy érezték, 
át kell adni a régi értékeket, mi-
előtt elvesznek, és ezt egy pesti 
idegen gyűjtőnek nem biztos, 
hogy ebben a formában megtették 
volna. 

A régi világból sok informáci-
ót lehet még begyűjteni, egy da-
rabig. Dunaföldvár központi 
földrajzi helyzete, fekvése révén 
mindig a jövés-menés színhelye 

volt, sokféle hatás érte, és for-
dítva is, hagyományosan a föld-
váriak is kitekintettek máshová, 
így például Pestre hordták fel a 
mezőgazdasági termékeiket, és 
így találkoztak sokféle hatással. 
Madocsa például messze zár-
tabb település volt, van is sajá-
tos madocsai zenéje, tánca, 
ahogy nekünk, földváriaknak 
többféle hatás is nyomon követ-
hető a népi kultúránkon. A mi 
népi kultúránk inkább köthető a 
Mezőföldhöz. Ráadásul a rádió 
elterjedésével újabb hatások ér-
ték a helyi zenészeket, próbálták 
a pesti cigányzenekarokat utá-
nozni, tánczenét játszottak, en-
nek megfelelően megváltozott a 
zenekarok összetétele is. Ez 
nem meglepő, hanem természe-
tes jelenség. Ahogy a mai fiatal 
felmegy a netre, és az ott hallott 
nagyokat akarja próbálgatni, 
utánozni, úgy ez akkor sem volt 
másképp. A zenekar pedig úgy 
változott, ahogy a kor megköve-
telte, meg, ahogy a viszonyok 
hozták. Mukli Gyula bácsi pél-
dául prímás volt, ahogy az apja 
is, holott korábban klarinéto-
zott, de a prímás halálával át 
kellett képeznie magát hegedű-
re. 

– Jól ismertem a földváriakat a 
lakodalmakból, bálokból –mond-
ja Mukli Gyula. – Annak idején a 
Kék Duna Szállóban egy idős bá-
csi szervezte a bálokat, oda jár-
tunk zenélni rendszeresen. Már-
ton József, Molnár Ágoston har-
monikás, hegedű, klarinét, szaxo-
fon és dob volt a zenekar része, a 
kor kívánalmainak megfelelően. 
Leginkább tánczenét játszottunk, 
lakodalmakban természetesen la-
kodalmas zenét. 

Hogy létezett-e jellegzetes du-
naföldvári zene? Inkább azt mon-
danám, volt, amit csak itt kellett 
játszanunk, mert itt mindig kér-
ték, máshol nem. Sokat játszot-
tam itt, Daruhegyen laktam, oda 
meg sok földvári cigányzenész 
járt, a Sárköziek, László Gyula, 
László Géza, Farkas Jancsi bácsi. 
Ők meg hozták oda a földvári 
szokásokat. 

Jómagam 13 éves korom óta 
jártam zenélni édesapám zeneka-
rával, később önálló zenekarom 

lett. Hegedűn, cimbalmon is ját-
szottam, kontrás, bőgős is voltam, 
ahogy éppen kellett, de klarinét 
volt az eredeti hangszerem, ami 
mellett persze az ember szaxofo-
non is tud játszani. Hiány volt 
gyakran zenészekből, vagyis az 
ember kénytelen volt más hang-
szeren is megtanulni, ha a zene-
karral dolgozni akart. Akkoriban 
jártunk sokat Dunaföldvárra ze-
nélni, amikor kezdtek eltűnni a 
cigányzenekarok. Jó kis lakodal-
mak voltak, itt, általában délben 
kezdődött a mulatság, és gyakran 
másnap délig tartott.

Ma már nem nagyon zenélek, 
nagyjából egy éve abbahagytam a 
rendszeres muzsikálást, megesik 
persze néha, és családi, baráti 
körben sokszor örömzenét ját-
szunk. Mostanában a technikával 
próbálkozom, különböző zenei 
alapokra zenélek, ezzel szórakoz-
tatom magam. 

A 60-as, 70-es évektől megint 
átrendeződött a zenei ízlés –
mondja Széles László. – Megje-
lent az újfajta könnyűzene, a 
beat, ami megint csak átvariálta 
a zenekarok összetételét. A régi 
zenekar felállása klasszikus bő-
gő, brácsa, cimbalom, príma, 
terc príma, klarinét vagy tároga-
tó. A klarinétos még csak–csak 
alkalmazkodott, átállt a szaxo-
fonra, de a cimbalmos már ne-
hezebben boldogult. Megjelent 
a 3+2, a muskátli-zene, a lako-
dalmas rock. A régi zenekarban 
a bőgő adta a ritmust, az újban a 
dob. Ezek a folyamatok tör-
vényszerű velejárói az újfajta 
hatások betörésének, és végső 
soron az információ szabad 
áramlásának. 

– Hozzáférhetőek valahol a 
gyűjtéseitek?

– Egyelőre csak a számítógé-
pünkön őrizzük a gyűjtött anya-
gokat, de ettől függetlenül hasz-
náltuk már őket, így például a 
Dunaföldvári lakodalmas produk-
cióhoz. És ki tudja, talán egyszer 
valamilyen hozzáférhető formába 
öntjük ezeket. «

Népzene, néptánc Dunaföldváron

Földvári gyűjtések
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Múlt évben hirdette meg a művelő-
dési ház a „Fonó másként” elneve-
zésű programsorozatot, melynek ke-
retei közt a népi kézművesség és 
iparművészet alapjaival ismerked-
hetnek meg a helyi érdeklődők. 

 » SZABADOS SÁMUEL

A foglalkozások helyszíne a vá-
rosi tájház hangulatos nagyszobá-
ja, mely a kemence melegével, 
berendezéseivel a múlt évszáza-
dok paraszt házainak otthonos mi-
liőjét idézi. Szabó Szabolcsné Bet-
ti, a foglalkozások vezetője na-
gyon jó ötletnek tartja a kezdemé-
nyezést, melyre van igény. A részt-
vevők száma nem túl nagy, eleve a 
helyszín befogadóképessége miatt 
is. Általában hét-nyolcfős a lét-
szám. Vannak visszatérő és új ar-
cok is az egyes foglalkozások al-
kalmával. A kezdeményezés egyik 
célja a korábbi téli falusi esték szó-
rakozásformáinak felidézése, újra-
élesztése, melyek során kisebb tár-
saságok összegyűlve valamilyen 
hasznos elfoglaltságot űzve be-
szélgettek, ettek, ittak, régi törté-
neteket elevenítettek fel és jól 
érezték magukat. 

A harmadik alkalom után a 
szervezők örömmel állapították 
meg, hogy ez a hangulat újra-
éleszthető, sőt igény is van rá. Az 

esteken például szinte mindenki 
kikapcsolta a telefonját, hogy ne 
legyenek külső zavaró tényezők. 
Az idősebbek régi történeteket 
meséltek a fiatalabb korosztály-
nak, akik nagy érdeklődéssel hall-
gatták a harminc, negyven évvel 
ezelőtti sztorikat, melyek a régi 
földvári bálokról, udvarlási szo-
kásokról, a mindennapi életről 
szóltak. Ugyanakkor szóba kerül-
nek napjaink aktualitásai is, me-
lyekről kiderül, hogy szinte min-
denki ismeri ezeket a témákat, de 
másképpen értelmezi. Viszont itt 
az alkalom, hogy az est során vé-
leményt cseréljenek, beszélgesse-
nek róla. 

A februári találkozón Betti a ne-
mezkészítéssel ismertette meg a 
résztvevőket. A nemez alapanyaga 
a gyapjú, melynek vékony szálait 
meleg szappanos vízben áztatva 
rugalmassá kell tenni, majd kézzel 
gyúrni, megdolgozni, hogy össze-
tapadjanak a szálak. A száradás 
során pedig különféle formát lehet 
kialakítani az anyagból. Az est so-
rán kerek kavicsokra tapasztották 
a nemezt, majd miután száradt, a 
kavicsról lehántva gömb alakú for-
mát képezett. Ebből virág imitáci-
ók készültek, például beszínezve 
rózsák, tulipánok. A kézművesek 
korábban nemezből használati tár-

gyakat, ruhákat, kalapot, papucso-
kat készítettek. Ez viszont rutint, 
szakmai tudást igényelt. A szerve-
zők minden alkalomra illusztris 
vendéget hívtak, aki a foglalkozá-
sok hangulatát színesebbé tette. 
Februárban Pataki Dezső, a műve-
lődési ház igazgatója vers és no-
vella felolvasással kötötte le a 
munkába elmélyülő hölgytársasá-
got. «

Széles János, a Tolna megyei Pol-
gárőr Szervezetek Szövetsége veze-
tője együttműködési megállapodást 
írt alá a rendőrség, a katasztrófavé-
delem, a NAV és a közútkezelő kép-
viselőivel arról, milyen formában 
tudja segíteni a polgárőrség a fenti-
ek munkáját. 

 » BAKSAY ERIKA

A különböző hatóságok és szer-
vezetek együttműködése a polgár-
őrséggel rengeteg területet ölel fel. 
A bűnüldözéstől a jogkövető ma-
gatartás betartatásán keresztül a 
közlekedés, a balesetek, természe-
ti katasztrófák során bekövetkező 
segítésig számtalan lehetősége van 
a polgárőrség szerepvállalásának.

Az együttműködés régi keletű, 
a szerződés is, hiszen ilyen alá-
írásra már több ízben is sor került. 
A polgárőrség megalakulása óta 

együttműködik a rendőrséggel, 
katasztrófavédelemmel és a NAV-
val, a közútkezelő néhány éve ke-
rült be a képbe, hiszen a közleke-
dés kulcsfontosságú terület. 

A szerződés időnkénti felül-
vizsgálatára, megújítására azért 
van szükség, mert az időközben 
bekövetkező törvényi változások, 
illetve az élet által hozott új kihí-
vások szükségessé teszik a fel-
adatok átgondolását, a hangsú-
lyok áthelyezését. Ennek érdeké-
ben a polgárőrök oktatása sem 
elképzelhetetlen. «

 » L. MÉSZÁROS IRMA

„Megérkezett a világhírű Napsu-
gár cirkusz, amelynek előadómű-
vészei páratlan produkciókkal káp-
ráztatják el a nagyérdemű közönsé-
get” – hallottuk a cirkuszi kikiáltó 
szavait a Napsugár Idősek Otthona 
ebédlőjében. A cilindert öltött figu-
ra nem volt más, mint az intézmény 
vezetője, Jenei Judit. Megjelent 
Marci, a morcos medve az idomár-
ral, Tolli és Molli zenebohócok, 
Eduárd Sűrű, a rettenthetetlen erejű 
erőművész és a bűbájos Katrin, a 
kötéltáncos. No meg pantomimmű-

vészek és jósnők. A mutatványosok 
mindannyian a dolgozók közül ke-
rültek ki. Az az ötven–hatvan idős 
ember pedig, aki nevetett és tapsolt, 
az otthon lakói, akiknek csütörtö-
kön farsangi délutánt szerveztek. A 
műsorszámok után Hosszú Sándor 
hegedűszóval szórakoztatta a jelen-
lévőket. Együtt nótáztak még egy 
jó órácskát, aztán a naphoz illően 
finom farsangi fánk volt az uzson-
na.

Az intézményben, amelyet az 
önkormányzat működtet, de önál-
ló költségvetéssel gazdálkodnak, 
összesen ötvenegyen dolgoznak. 

A kilencvenkét lakóval huszony-
nyolc szakdolgozó foglalkozik.

A hagyományos ünnepkör ren-
dezvényei, a havonta tartott közös 
névnapi és születésnapi köszönté-
sek mellett vezetnek kézműves 
foglalkozásokat, irodalmi és dal-

kört, szerdánként filmet vetíte-
nek. Mindent megtesznek, hogy 
gondozottjaik otthonosan érezzék 
magukat. Hogy megkönnyítsék a 
lakók életét, hogy egy kis mo-
solyt, vidámságot varázsoljanak a 
sokszor sötét világukba. «

Farsang a Napsugárban

A nemezkészítés folyamatával
ismerkedtek az érdeklődők

Együttműködés a Polgárőrséggel



14. oldal

DunaföldváriDunaföldvári

Ha Dunaföldvár népi zenéjét, tánca-
it, szokásait nézzük, akkor nem elő-
ször állapítjuk meg, hogy átmenő 
helyzetéből fakadóan nem igazán 
találunk abszolút lokális jellegze-
tességeket. Találhatunk viszont 
olyan személyeket, akik munkássá-
gukkal valami kimondottan helyit 
alkottak, ami része a népi kultúrá-
nak, és csak a miénk. Ilyen személy 
például Csepeli István fafaragó népi 
iparművész, a Népművészet Meste-
re, de Gál Gyuláné is, aki a nagy 
múltú kékfestő dinasztia képviselő-
je. Sorozatunkban az Ördögszekér 
Táncegyesület kalauzol minket, akik 
maguk is azon munkálkodnak, hogy 
a földvári népi kultúra részeseivé 
váljanak, élővé tegyék azt, ami már 
nem igazán része a mindennapjaink-
nak. 

 » BAKSAY ERIKA

– Sokat gondolkodtunk, milyen 
szokást, vagy hagyományt eleve-
nítsünk fel, ami minket, földvári-
akat tükröz, és megállja a helyét a 
mai világban is – mondja Appels-
hofferné Rabóczki Anikó, az Ör-
dögszekér egyik vezetője. –  Így 
például szokás volt karácsony 
előtt a betlehemezés, amit azért 
mindenki ismer, és valamennyire 
életben tartja a hagyományőrzők 
igyekezete. Nekünk azonban a 
kántálás tetszett nagyon, amit el-
sősorban gyerekek, de bármilyen 
korú emberek is csinálhattak ka-
rácsony előtt. Úgy éreztük, ebből 
a szokásból új közösségi élményt 
csinálhatunk, ahogy megjelenik a 
háznál a gyerekek, vagy asszo-

nyok-emberek kis csoportja, és 
mindenféle jót kíván a háziaknak 
dallal, versikékkel. Úgy gondol-
tuk, ez a szokás illik a táncosaink-
hoz, illik az ünnephez. 

– A népművészet igen sokrétű 
terület – mondja Csepeli István –, 
de bármilyen területét nézzük, a 
dolog ott kezdődik, hogy van-e 
valamilyen közösségi tér, amely-
ben a népművészet megjelenik. 
Mert, ha nincs, értelmetlen az 
egész. Ha például egy faragó ké-
szít egy szipkát, és azt a szájába 
veszi, egy tér jön létre, a melyben 
a közösség elfogadja a tárgyat, 
esetleg más is szeretne olyat. Ha 
nincs közösségi tér, ahol a nép 
megélheti a hagyományait, akkor 
nem működik a produktum. 

Ma egyre szűkül a közösségi 
terek köre. A művelődési házban 
van például néptánc, de ezek az 
alkalmak rendszerint arról szól-
nak, hogy professzionális előadók 
bemutatnak a közösségnek vala-
mit, amibe a közönség csak any-
nyiban van beavatva, hogy látja, 
nem a részese annak. 

Új kezdeményezés, és a közös-
ségi tér átértelmezése az Ördög-
szekér törekvése, így például a 
Dunaföldvári Lakodalmas, 
amelyben ugyan profi táncosok 
mutatnak be valamit, de a fizető 
néző része a játéknak, mint egy 
lakodalomba meghívott vendég, 
közvetlen részese a táncnak és ze-
nének. 

A néző, a befogadó elfogadja, 
amit a személy vagy személyek 
létrehoztak, és ez a mozzanat a 

tisztelet megnyilvánulása a megi-
dézett dolog, szokás, zene, tánc, 
népművészeti tárgy iránt. 

– A dunaföldvári népi kultúra, a 
hagyomány része a viselet, ame-
lyet az emberek hordtak – mondja 
Appelshofferné Rabóczki Anikó 
–, így a helyi jellegzetességek kö-
zül nem hagyhatjuk ki a kékfes-
tőt, és a kékfestés helyi mestereit. 

– A Velis-Vadász-Gál család a 
19. század elejére vezeti vissza a 
kékfestő mesterséget – mondja 
Gál Gyuláné –, dédnagyapám 
1836-ban kezdte, aztán nagyapám 
folytatta 1950-ig, amikor is a kis-
ipar működését ellehetetlenítet-
ték. A szakma fénykora az ő tevé-
kenysége volt, majd az 50-es 
évek után eltűntek a szoknyák, 
alsószoknyák, és a nők úgyneve-
zett egybe ruhákat kezdtek inkább 
hordani. 

Annak idején a viselet meg-
mondta, ki vagy: életkorod, csalá-
di állapotod világosan látszott 
azon, amit viseltél. Az idősebb 
asszonyok a sötétkék kékfestő 
változatot viselték apró mintával, 
a fiatalabbak a világoskéket nagy 
mintával. 

A kékfestő természetes anyag-
ból készült, nem izzadtak bele az 
emberek, az anyag tartós volt, és 
jól őrizte a színét. 

A dunaföldvári műhelyünk ran-
gosnak számított, ennyi év alatt a 
szakmai tapasztalatok és a szor-
galom azt eredményezte, hogy 
népszerűek voltak az anyagaink, 
a műhely eltartotta a családot, 
adót fizetett. Nem csak a város-
ban, a környékből, tágabb kör-
nyékről is sokan vásároltak ná-
lunk, a faggyúval kikeményített 
anyag jól bírta a strapát, ledobta a 
port, piszkot, nem sokat kellett 
mosni. 

– Hogyan tudott fennmaradni 
a családi tradíció, a szakma mű-
velése ennyi időn át, dacára an-
nak, hogy a család több tagja is 
másfajta szakmát tanult, diplo-
mát szerzett?

– A családunk számára mindig 
fontos érték volt a kétkezi munka, 
akkor is, ha éppen mással foglal-
koztunk közben. Részben, hogy 
ne vesszen el a sokéves küzde-
lem, ami a mesterség felépítését 
jelenti, másrészt önmagáért is, hi-

szen a kétkezi munka becsülete 
örök. 

– Nagy vonalakban hogyan 
készül a kékfestő anyag?

– Több lépcsőből álló, nehéz 
munka, mire létrejön a kész kék-
festő anyag. Elsőként kifőzzük a 
kikeményített, jó minőségű pa-
mutanyagot, majd következik a 
mintázás, kézzel vagy géppel, 
dédapám még kézzel csinálta. A 
mintázás után eldöntjük, hidegen 
vagy melegen festjük-e meg az 
anyagot. Indigó festés esetén a 
festés előtt az anyagot fel kellett 
feszíteni a ráfokra, amit aztán 
14-szer kellett leengedni a festék-
be fél órára, majd felhúzni 10 per-
cekre levegőzni, hogy az anyag 
teljesen egyenletesen kapja meg a 
színt. Ha világossal festettünk, 
akkor a feltekert anyagot forgat-
tuk a meleg festékben, hogy min-
denütt egyenletes legyen a szín. 
Sosem követte egymást szorosan 
minden munkafázis, vagy mintá-
zás volt, vagy festés, vagy kifő-
zés. 

Az anyagaink nagyon tartósak 
és színtartóak voltak. Bármire le-
hetett használni őket, ruházat, 
függöny, ágynemű, terítő készül-
hetett belőlük. Van egy terítőm a 
teraszon. A színe a régi, a mintája 
a régi, de már háromszor bepi-
kóztam a szélét, mert elfoszlott a 
gyöngyfonal…«

Népzene, néptánc Dunaföldváron

Népi életforma
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Másodosztályú kézilabda csapatunk 
az őszi szezon során a kilencedik he-
lyen végzett a 12 csapatos mezőny-
ben. Két ponttal lemaradva a 8. 
helyről, mely a bennmaradást je-
lentheti. A szabályok értelmében az 
utolsó négy csapat búcsúzik a baj-
nokság végén az NB II-től. 

 » SZABADOS SÁMUEL

Orova Tamás vezető edző sze-
rint a két pont nem nagy hátrány, 
egy győztes meccsel behozható, 
de nem is nagy előny, mert egy 
újabb vesztes meccsel még nehe-
zebb helyzetbe kerülhetünk. A ta-
vaszi szezon már elkezdődött. 
Egy győzelem és egy vereség az 
eddigi mérleg. Egyértelmű a fela-
dat, a 8–7. hely megszerzése, 
amely a biztos bent maradást je-
lentené a földvári fiúk számára. A 
technikai felkészültség és a fizi-
kai képességek alapján az edző 
szerint a gárda képes ezt teljesíte-
ni, amennyiben a kívülálló körül-
mények is kedvezőek. 

Az ifjúsági csapat teljesítménye 
kissé jobb volt az ősz során. A 8. 
helyen végeztek, több ponttal előz-
ve a kieső pozíciójú 9. helyezettet. 

A téli szünetben sikerült a felnőtt 
keretet erősíteni, elsősorban más-
honnan igazolt játékosokkal. Je-
lenleg a keret kb. fele jelképesen 
légiós, azaz nem saját nevelésű 
játékos. Évekkel ezelőtt inkább a 
helyi játékosok alkották a keret 
nagy részét. Korábban az általános 
iskola és a gimnázium jelentett 
fontos nevelő bázist. Napjainkban 
viszont ez a háttér kissé beszűkült, 
például Kerekes tanár úr váratlan 
halála is közrejátszott ebben. De 
Orova Tamás szerint van remény, 
hiszen az iskola régi tradíciói közé 
tartozik a kézilabda sport támoga-
tása, az utánpótlás nevelés, tekin-
tettel a város kézilabdás hagyomá-
nyaira. Napjainkban is vannak 
testnevelő tanárok, akik felvállal-
ják ezt az örökséget, s munkájuk 
gyümölcse pár év múltán beérhet. 

Mint közismert, csapatunk to-
vábbra is Simontornyán játssza ha-
zai mérkőzéseit, mivel városunk 
nem rendelkezik méretes sport-
csarnokkal. Kedvező hír, hogy a 
tervezett új, méretes csarnok meg-
építése előtt minden jogi akadály 
elhárult. Most már a kivitelezésen 
múlik, hogy mikor készül el. «

15. csütörtök 
15:00  ÉGIGÉRŐ FŰ
Az 1979-ben, Janikovszky Éva forgató-
könyve alapján készült filmet minden 
generációnak látnia kell! (80 p.)
Főszereplők: Ulmann Mónika, ifj. Hint-
sch György, Rajz János, Újlaki Dénes, 
Dajka Margit
Rendező: Palásthy György
17:00 TOMB RAIDER (12)
szinkronizált, amerikai akciófilm (120 p.)
19:00 VÁNDORSZÍNÉSZEK (12)
magyar film (120 p.)

Főszereplők: Gáspár Sándor, Hegedűs D. 
Géza, Rudolf Péter, Nagy–Kálózy Eszter, 
ifj. Vidnyánszky Attila

Rendező: Sándor Pál

21:00 BOSSZÚVÁGY (16)
szinkronizált, amerikai, akcióthriller (108 p.)
16. péntek
19:00 VALAMI AMERIKA 3
magyar vígjáték (105 p.)
21:00 KOJOT (16)
magyar dráma (126 p.)
Rendező: Kostyál Márk

17. szombat 
15:00 HIHETETLEN TÖRTÉNET
AZ ÓRIÁS KÖRTÉRŐL
szinkronizált, dán, animációs film (78 p.)
17:00 DERÜLT ÉGBŐL CSALÁD (12) 
szinkronizált, francia vígjáték (85 p.)
19:00 TOMB RAIDER (12)
szinkronizált, amerikai akciófilm (120 p.)
21:00 A HENTES, A KURVA ÉS
A FÉLSZEMŰ (18)
magyar dráma (110 p.)
Főszereplők: Nagy Zsolt, Gryllus 
Dorka, Hegedűs D. Géza

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

17:00 VÁNDORSZÍNÉSZEK (12)
magyar film (120 p.)
19:30 BOSSZÚVÁGY (16)
szinkronizált, amerikai, akcióthriller (108 p.)
23. péntek 
19:00  NAP NAP UTÁN (12)
szinkronizált, amerikai, romantikus 
film (95 p.)

21:00 GRINGO (16)
szinkronizált, ausztrál-amerikai 
akció-vígjáték (110 p.)

24. szombat 
15:00 NYÚL PÉTER
szinkronizált, ausztrál-amerikai-angol, 
családi, animációs film (95 p.)

17:00 DERÜLT ÉGBŐL CSALÁD (12)
szinkronizált, francia vígjáték (85 p.)
19:00 GRINGO (16)
szinkronizált, ausztrál-amerikai 
akció-vígjáték (110 p.)

21:00 VÖRÖS VERÉB (16)
szinkronizált, amerikai thriller (140 p.)

25. vasárnap 
15:00 NYÚL PÉTER
szinkronizált, ausztrál-amerikai-angol, 
családi, animációs film (95 p.)

17:00 VÁNDORSZÍNÉSZEK (12)
magyar film (120 p.)
19:30 TOMB RAIDER (12)
szinkronizált, amerikai akciófilm (120 p.)

30. péntek
17.00 SHERLOCK GNOMES (6)
szinkronizált, amerika-angol, családi 
animációs film (90 p.)

19:00 GRINGO (16)
szinkronizált, ausztrál-amerikai 
akció-vígjáték (110 p.)

21:00 TOMB RAIDER (12)
szinkronizált, amerikai akciófilm (120 p.)

31. szombat
15:00 MAYA, A MÉHECSKE –
A MÉZCSATA
szinkronizált, német-ausztrál családi 
animációs film (83 p.)

17:00 VÁNDORSZÍNÉSZEK (12)
magyar film (120 p.)
19:00 BOSSZÚVÁGY (16)
szinkronizált, amerikai, akcióthriller (108 p.)
21:00 12 KATONA (16)
szinkronizált, amerikai, történelmi 
akciófilm (130 p.)

Április 1. vasárnap
15:00 ÉLIÁS A KIS MENTŐHAJÓ 
szinkronizált, norvég, családi animációs 
film (73 p.)

17:00  NYÚL PÉTER
szinkronizált, ausztrál-amerikai-an-
gol, családi, animációs film (95 p.)

19:30 VÖRÖS VERÉB (16)
szinkronizált, amerikai thriller 
(140 p.)

Moziműsor Dunaföldvár
Március

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

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

14. szerda 18:00
FONÓ MÁSKÉPP
„A levendula”
Belépő: 800 Ft (előzetes re-
gisztráció szükséges)
15. csütörtök 10:00
NEMZETI ÜNNEP
Ünnepi műsor a Művelődési 
Központban és koszorúzás a 
Kossuth téren
22. csütörtök 14:00
FILHARMÓNIA
IFJÚSÁGI BÉRLET
„Miért szimfonikus?”
Moderátor: Dr. Lakner Tamás
26. hétf ő 18.00
VÁROSHÁZI
KONCERTEK
Arnóth Zoltán klarinét mű-
vész és tanítványainak kon-
certje
A belépés díjtalan

27. kedd, 18:00
IRODALMI KÁVÉHÁZ a Mar-
cipán Cukrászdában
Simon Márton költővel Simon 
István beszélget
Kötelező fogyasztás: 800 Ft
29. csütörtök 18:00
DUMASZÍNHÁZ
Humor Sapiens
Kiss Ádám és Benk Dénes Kö-
zös estje. Jegyár: 2.900 Ft.

Áprilisi előzetes 
6. péntek 19:00
Berecz András Sinka ének c. 
estje az Ördögszekér Tánc-
egyesület szervezésében
Közreműködik: Dsupin Pál – furu-
lya, tárogató, duda, citera; Szabó 
Dániel – cimbalom; Appelshoffer 
János – tánc; Berecz András – ének, 
mese; Támogatói jegy: 1.500 Ft

Művelődési központ
Márciusi programok

Cél az NB II-es folytatás
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Újra a legjobbak között a dunaföldvári Tóth Norbert tortája a Magyaror-
szág Tortája versenyen.

 » L. MÉSZÁROS IRMA

A Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete tizenkettedik al-
kalommal hirdette meg az egyre népszerűbb versenyt. Február 9-én a 
Sirha Budapest kiállítás szakmai programján hirdették ki a pályázat 
döntőseit. 

Idén huszonnyolc torta érkezett, ezek közül hat 
jutott a döntőbe. A földvári Tóth Cukrász-
da mestercukrásza a tavalyi In-
gyom-bingyom torta után most a 
Szimpla tortával lett döntős. Mint a 
mestercukrásztól megtudtuk, a név 
a presszókávé fél évszázaddal ez-
előtti elnevezésére utal. A süte-
ményben a kávé lágy zamata 
keveredik az alapízt felerősítő 
csokoládéval és a tejszínnel. A 
malátás-kávés alapra ropogós 
kakaós praliné és kávés-tejcso-
koládés mousse került, s ezt a 
kombinációt fehércsokis bevonattal, 

kávés-fehércsokis díszítéssel tette lát-
ványban is finommá.

Az államalapító Szent István ünne-
pének köszöntésére elindított pályá-
zat győztesét augusztus elején ismer-
heti meg a nagyközönség, és az au-

gusztus 20-i ünnepségeken kóstolhatja 
meg először. Kérünk egy Szimplát! 

(Fotó forrása: cukrászat.net)

Döntőben a Tóth cukrászda Szimplája

Sirha Budapest kiállítás szakmai programján hirdették ki a pályázat 

Idén huszonnyolc torta érkezett, ezek közül hat 
jutott a döntőbe. A földvári Tóth Cukrász-
da mestercukrásza a tavalyi In-
gyom-bingyom torta után most a 
Szimpla tortával lett döntős. Mint a 
mestercukrásztól megtudtuk, a név 
a presszókávé fél évszázaddal ez-
előtti elnevezésére utal. A süte-
ményben a kávé lágy zamata 
keveredik az alapízt felerősítő 
csokoládéval és a tejszínnel. A 
malátás-kávés alapra ropogós 
kakaós praliné és kávés-tejcso-
koládés mousse került, s ezt a 
kombinációt fehércsokis bevonattal, 

kávés-fehércsokis díszítéssel tette lát-
ványban is finommá.

Az államalapító Szent István ünne-
pének köszöntésére elindított pályá-
zat győztesét augusztus elején ismer-
heti meg a nagyközönség, és az au-

gusztus 20-i ünnepségeken kóstolhatja 
meg először. Kérünk egy Szimplát! 

(Fotó forrása: cukrászat.net)


