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Negyedszázad. Történelmi lépték-
kel kevés, két kisváros életében fi -
gyelemreméltó és meghatározó idő-
szak. Dunaföldvár és Weikersheim 
25 éve írta alá a testvérvárosi szer-
ződést. 

 » SZIEGL ERIKA

A rendszerváltás után, még a 
csatlakozásunk előtt fontos volt az 
Európai Uniónak, hogy a leendő 
tagállamok „ráhangolódjanak” az 
együttműködésre. Ennek egyik 
legsikeresebb eszköze volt az or-
szágok közötti civil kommuniká-
ció és a kulturális kapcsolatok erő-
sítése. Az eredeti cél a II. világhá-
ború után fogalmazódott meg a 
politikusokban, hogy a háború 
okozta traumákat földrajzilag és 
politikailag távoli települések egy-
más jobb megismerésével dolgoz-
zák fel. (Az első hivatalos 
kapcsolat 1920-ban jött 
létre egy angol és 
francia kisváros 
között.)

Az EU 1989 
óta támogatja 
i n t e n z í v e n 
testvértelepü-
lések kialakí-
tását. 2003 ki-
emelkedő év 
volt, 1300 testvér-
városi pályázatra 12 
millió eurót fordított az Eu-
rópai Önkormányzatok és Régiók 
Tanácsa, összhangban az Egye-
sült Városok Szervezetével. (Ek-
kor már a Dunaföldvár–Weiker-
sheim kapcsolat tíz éve létezett.)

1993 áprilisában Horst Häffner 
és Kiss János polgármesterek alá-
írták a testvérvárosi szerződést az-
zal a szándékkal, hogy a két város 
a kultúra, a civil szervezetek és a 
diákcserék kapcsolatrendszerében 
együttműködjenek. Az ötéves 
szerződést már Nagy Gáborné 
polgármester erősítette meg Horst 
Häffnerrel, a tíz és tizenöt éves 
szerződést Weikersheim új polgár-
mestere, Klaus Kornberger para-
fálta Nagy Gáborné polgármester 

asszonnyal. 
2013-ban, a 

huszadik évfor-
dulón Horváth Zsolt 

és Klaus Kornberger erő-
sítette meg a dokumentumban 
foglaltakat, az idén a Szüreti Fesz-
tivál keretében pedig ismét ők ír-
ták alá a megállapodást.

Az idei ünnepségre Klaus 
Kornberger polgármester 10 fős 
delegációval – főként testületé-
nek új tagjaival – érkezett. Pénte-

ken este Hor-
váth Zsolt pol-
gármester a Vár 
étteremben fogadta 
vendégeinket. Szomba-
ton délelőtt a polgármester úr be-
mutatta városunk új fejlesztéseit, 
a megszépült Duna parti sétányt, 
a Stefánia állóhajót és megújult 
főtéri parkolónkat. Ebédidőben a 
főzőverseny csapatainak vendég-
szeretetét kínáltuk, délután a Sár-
ga Pincésgödör Egyesület látta 

vendégül a delegációt. A szüreti 
felvonulás táncos produkcióját itt 
láthatták vendégeink. Délután fél 
ötkor a nagysátor kapta a főszere-
pet. Horváth Zsolt és Klaus Korn-
berger újabb öt évre megerősítet-
te a testvérvárosi szerződést.

A művelődési ház által szerve-
zett késő délutáni programok és 
az esti koncertek német barátaink 
körében is nagy sikert arattak. 

Vasárnap a Kalocsa–Hajós régi-
óba kirándultunk. Megnéztük Eu-
rópa egyik legszebb könyvtárát a 
Kalocsai Érseki Palotában. A kalo-
csai paprikáról, mint hungarikum-
ról részletes és érdekes előadást 
hallgathattak vendégeink. A Du-
na-parti ebéd után a sváb település, 
Hajós következett. A valamikori 
érseki kastély megtekintése után a 
Heimat Museum következett. Az-

tán a Kovács Borházban de-
rült ki, hogy a Baden –

Württenberg tarto-
mánybeli – ma-

gukat frank 
származásúnak 
tartó – vendé-
geink bizony 
nagyon is értik 
a hajósi dialek-

tust. Mendler 
Feri bácsi harmo-

nika zenéje még 
táncra is penderítette a 

delegáció tagjait. Bónusz-
ként Tóth István cukrász mester 
meghívását élvezhettük az orszá-
gosan ismert és elismert helyi cuk-
rászdában. A vasárnap a Vár étte-
rem vacsorájával zárult. 

 Hétfőn reggel Horváth Zsolt 
polgármester köszönt el a delegá-
ciótól. Norbert Beck, Weikersheim 
alpolgármestere és városunk veze-
tője is kiemelték, hogy az unió 
tagországainak össze kell tartani-
uk. Meg kell becsülnünk, hogy 
Európában több mint hetven éve 
nem volt háború, fiataljainknak 
pedig meg kell adnunk a lehető-
séget, hogy egymás megismeré-
sével egy elfogadó, előítéletektől 
mentes világban éljenek. «
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 » L. MÉSZÁROS IRMA

Csaknem kétszáz földvári lakos 
vett részt a MVM Paksi Atom-
erőmű Zrt. nyílt napján szeptem-
ber elején. Erre a programra min-
den évben a harminc kilométeres 
körzetében lévő településekről 
hívnak vendégeket. Idén a 
Bács-Kiskun megyei Uszód és 
Dunaföldvár kapott meghívást. 
Városunkból az önkormányzat in-
tézményeiből érkeztek: többek 
között a Napsugár Idősek Ottho-
nának dolgozói, a Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat, az Alap-
szolgáltatási Központ munkatár-
sai és támogatottjaik, de a civil 
szervezetek közül a Kertbarátok 
Városvédő Egyesületének negy-
ven tagja és a Tanoda csaknem 
húsz diákja is részt vett az egész 
napos programon. Szívesen fo-
gadtak családokat is.

A vendégeket, akiket busszal az 
atomerőmű látogatói központjá-
hoz szállítottak, Kovács Antal 
kommunikációs igazgató köszön-
tötte. Majd a 16 éven felüliek kis-
vonatokkal egy–egy szakértő ve-
zetésével végigjárták az üzem te-
rületét. A látogatók lifttel har-
minchárom méter magasra emel-
kedve egy üvegezett folyosóról 
rápillanthattak a hétköznapi em-
bernek futurisztikusnak tűnő 
atomerőmű hármas és négyes 
blokkjára, s szakértői tájékozta-
tást kaptak a nyomottvizes reak-
tortípus működéséről, a lezajló 
folyamatokról. Szívesen válaszol-
tak a vezetők a feltett kérdésekre. 
Az üzemlátogatás során egy–egy 
megállónál kis feladatok, érde-
kességek is várták a látogatókat: 
például néhány bátor vállalkozó 
emelőkosárral felemelkedve fent-
ről is megnézhette az erőmű terü-
letét, valamint teljes ruházatba 
beöltözve kipróbálhatta a tűzol-
tást. Visszatérve a látogató köz-
pont kiállításán szemlélődve is 
bővíthették ismereteiket. 

S hogy mit csináltak a gyere-
kek? Ők is élvezték az interaktív 
kiállítás bizonyos elemeit, de tar-
tottak nekik kézműves foglalko-
zásokat, sőt ugrálóvár, habparti és 

egyéb attrakció is várta őket. Ki-
csik és nagyok egyaránt jelent-
kezhettek horgászversenyre. A 
nagyszínpadon pedig zenés-tán-
cos programokat láthattak a föld-
váriak: fellépett a paksi Főnix 
csoport, az uszódi Hagyományőr-
ző Néptánc Együttes a Bácska 
Bandával, végül pedig Zoltán Eri-
ka szórakoztatta dalaival a közön-
séget.

S ahogy az igazi vendégfoga-
dáshoz illik, a finom ebéd sem 
maradt el. A házigazdák még arra 
is figyeltek, hogy ajándékkal kö-
szöntsék fel az éppen akkor szüle-
tés- és névnapjukat ünneplőket. 
Három óriási tortával és a gyere-
kek nagy örömére a lufik leeresz-
tésével zárták a napot. 

Jól szervezett, élvezetes órákat 
töltöttek el az uszódiak és a föld-
váriak hazánk egyetlen, s több 
mint harminc éve működő nukle-
áris erőművében, ahonnan az or-
szág áramfelhasználásának felét 
termelik. Jöjjön el és nézze meg! 
– hirdetik a paksiak, s bizonyára 
úgy vélik, akik látták, akik több 
információval rendelkeznek, ke-
vésbé tartanak a veszélyektől. 

A paksi atomerőmű nemcsak 
ilyen nyílt napokkal tartja a kap-
csolatot a környező települések-
kel. A 2011-ben létrehozott Jö-
vőnk Energiája Térségfejlesztési 
Alapítvány pályázatai sok terüle-
ten hozzájárulnak a paksi, a szek-
szárdi és a kalocsai kistérségek 
lakói életminőségének javításá-
hoz. «

(A DH 2018. szept. 13-i számá-
ban megjelent írás szerkesztett 
változata)

Földváriak az atomerőműben

Dunaföldvár Város Önkor-
mányzata 249 millió forint pályá-
zati támogatást nyert a 
TOP–2.1.3–15 kódszámú „Tele-
pülési környezetvédelmi infra-
struktúra fejlesztések” című pályá-
zati felhívás keretében „Dunaföld-
vár, Kenderföldi árok vízrendezé-
se” című projekt megvalósítására. 

Befejeződött a Kenderföldi 
árok csapadékvíz elvezetési 
rendszerének rekonstrukciója. 

A vízgyűjtő területrészre hul-
ló csapadékvizek biztonságos 
elvezetéséhez a szükséges árok-
rendszer kiépítése, az elvezetést 
biztosító műtárgyak megépítése 
valósult meg az elmúlt időszak-
ban, megteremtve ezzel a folya-
matos fenntartás lehetőségét, a 
város csapadékkároktól való 
mentesítését. A beruházással 
megvalósult az árokmeder feli-
szapolódásának megszüntetése, 
a mértékadó árvizek zavartalan 
levezetésére alkalmas, esztéti-
kus meder kialakítása.

A fejlesztés keretében 1709 
fm bel- és csapadékvíz védelmi 
létesítmény került kiépítésre. 

A kivitelezési munkák meg-
valósításához az elnyert támo-
gatási összegen felül több mint 
61 millió Ft-ot az önkormányzat 
saját forrásból biztosított.  

A beruházás során 2 fő hátrá-
nyos helyzetű lakos foglalkozta-
tására is sor került. 

A projekt lezárásaként a klíma-
változás hatásaira, a szélsőséges 
időjárás által okozott veszély-
helyzetekre, a vizek helyben tör-
ténő visszatartására és a vizekkel 
történő takarékos gazdálkodásra 
társadalmi szemléletformáló ak-
ció keretében hívjuk fel a figyel-
met. 2018. október 24-én Dr. 
Radvánszky Bertalan a Pécsi Tu-
dományegyetem képviseletében 
tart előadás a Magyar László 
Gimnázium diákjainak és minden 
érdeklődő számára a Polgármes-
teri Hivatal dísztermében.  

Ezúton is köszönjük a lakos-
ság megértő türelmét akár a kis-
kertek végeiben, akár a közuta-
kon történő munkavégzés okoz-
ta kellemetlenségek miatt. 

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

A projekt a Széchenyi 2020 
program keretében valósult meg.

További információ kérhető:
Dunaföldvár Város Önkor-

mányzata, 7020 Dunaföldvár, 
Kossuth L. u. 2., telefon: +36–
75/541–558, e-mail: muszak@
dunafoldvar.hu, web: www.du-
nafoldvar.hu «

Sajtóközlemény

Dunaföldvár, Kenderföldi árok
vízrendezése
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Nem tagadom, nagyon hiányzott a 
szememnek a dunaföldvári Du-
na-parton veszteglő állóhajó látvá-
nya, amikor szegény Botel Admirált 
előbb felszeletelték, majd darabon-
ként elszállították és örök nyuga-
lomra helyezték valami vastemető-
ben. Szerettem, hogy ott van, jár-
tam is rajta sokszor, élveztem a gyö-
nyörű kilátást a fedélzeten ülve 
vagy a társaságot a hajó gyomrá-
ban. Ezért örült a szemem, amikor 
új hajó jelent meg a helyén, szebb 
is, jobb állapotú is, mint idős elődje. 
És most nevet is kapott, még tetszik 
is neve, ízlelgetem: Stefánia, amiről 
eszembe jut egy kellemes húsétel, 
illetve a legendás dunaföldvári ven-
déglő, no meg a régi dal…

 » BAKSAY ERIKA

A Stefánia keresztelőjéről Sü-
veges József, a tulajdonos-mű-
ködtető Dunaföldvári Vízisport-
kör Egyesület vezetője mesélt te-
levíziónknak.

– Dunaföldvár Duna-menti te-
lepülés, jó adottságokkal. Régeb-
ben aktív hajósélet folyt itt, úgy 
értem, nagy hajók is kikötöttek a 
Hajóállomás épületénél, a földvá-
ri parasztok kofahajóval vitték 
Pestre a megtermelt árukat. Aztán 
a hajóállomás bezárt, a kikötés 
megszűnt, aztán 1973-tól egy 
uszály csónakház állt itt, majd ide 
került a Botel Admirál, ami törté-
nelmi múltú hajó. 

A Botel Admirál néven elbú-
csúztatott állóhajó 1941-ben, 
Deggendorfban készült, Adolf 
Hitler 1942-ben ajándékozta Hor-
thy Miklós kormányzónak, aki 
szülőfalujáról Kenderesnek ne-
vezte el. A történelem eseményei 

a hajót 44-ben Ausztriába vitték, 
majd 47-ben ismét vissza Ma-
gyarországra, ahol Győr névre 
keresztelték át. A források szerint 
1977-ig járta a Győr a Dunát, 
majd egy meghibásodás után álló-
hajó lett, akkor került Dunaföld-
várra, és lett Botel Admirál. A 
Botel Admirál pedig Dunaföldvár 
ikonikus helye volt, a látkép ré-
sze, nemzedékek kedves szórako-
zóhelye, kitörölhetetlenül. 

Kellett hát egy másik, így lett a 
Stefánia, aminek nevét végül sok 
ember konszenzusával adtuk, ré-
gimódi, szép emlékeket hordoz, 
és szeretnénk, ha ehhez a hajóhoz 
is sok élmény fűzné a dunaföld-
váriakat és az ide látogatókat.

– Mire használható most ez a 
hajó?

– A Stefánián két nagy közössé-
gi helyiség található, egy a fedél-
zeten, 100 fő, egy a hajó gyomrá-
ban, 80 fő befogadására alkalma-
san. Van benne vízi mentő szoba, 
2 szoba vendégek fogadására, két 
fürdő, és minden, ami teljes körű-
en kiszolgálhatja az ide látogató 
turistát, csónakkal jövő embert, 
vagy közösségi célokra használó 
látogatókat. Nagy hajó kikötésére 
is alkalmas a meder, tehát funkci-
ójában a Stefánia kikötő, csónak-
ház és közösségi tér egyaránt. 
Rendelkezésre áll wifi és 6 darab 
kerékpár, ha valakinek azzal tá-
madna kedve egy városi körre. 
Használható oktatási célra, a ter-
mészet megismerésére, Duna-is-
meretek, öko-ismeretek elsajátítá-
sára. Reményeink szerint igénybe 
is veszi minél több ember és szer-
veződés. Nagyszámú motorcsó-
nak tud itt kikötni, bővítettük is 

12 méterrel a kikötési lehetősé-
get. 

– Milyen igényeket elégít ki a 
Stefánia, mint csónakkikötő?

– Ebben a körzetben az egyetlen 
hely, ahol ki lehet kötni. Solt, 
Bölcske, Kisapostag, Dunaújváros 
sok hajója nálunk köt ki, és, ha ki-
kötött, már körülnéz, eszik valamit, 
felmegy egy fagyira. Mi örülünk 

ennek, megújulva, magas színvo-
nalon tudjuk kiszolgálni őket.

– Egy emlékmű is elkészült…
– Korábbi hajóink emlékének 

tisztelegve, a múltat megőrizve 
állítottuk ezt az emlékművet, 
egy–egy darab minden hajónk-
ból. Rajta József Attila szavai: A 
Dunának, mely múlt, jelen s jö-
vendő… «
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Szeptember végi 
gondolatok
 » L. MÉSZÁROS IRMA

A mögöttünk lévő hónap, a 
szeptember a családok többsé-
gében a tanévkezdésről szólt. 
Mert bizony becsöngettek. 
Szeptember első hétfője óta 
csengőszó szabályozza a gyere-
kek, tanárok napjait. Mint ahogy 
az enyémet is hosszú évtizede-
ken keresztül. Először diákként, 
aztán négy évtizeden át tanár-
ként. Most pedig már az unoká-
imnak szól. 

A szeptember eleji csengőszó 
elsősorban az elsősöknek, az is-
kolatípust váltóknak és a pá-
lyakezdő pedagógusoknak em-
lékezetes. Mert jelzi, hogy vala-
mi egészen új kezdődik az éle-
tükben. A várakozás izgalma 
töltötte be az augusztus végi 
napjaikat, s csak remélni lehet, 
hogy élményeket, örömöket, re-
mek társakat találnak az iskolá-
ban. Mert e nélkül semmit nem 
lehet jól végezni. Iskolát sem, 
munkát sem.  

De hogy a gyerekeknek élmé-

nyekben legyen részük, a felnőt-
teken múlik. Vagy rajtuk is. Ha 
élményekkel telik az iskolaév, 
évtizedek múlva emlékeket 
őriznek. Nem a felelés, a diktá-
lás, az osztályfőnöki figyelmez-
tetés emlékét, hanem a nagysze-
rű pedagógus személyiségét, a 
közösen megélt eseményekét, az 
együtt elvégzett kísérletekét, az 
előadott színdarabét, a kirándu-
lásokét, a nagy szurkolásokét az 
iskolai bajnokságon. Közben – 
észrevétlenül vagy kicsit küsz-
ködve – megtanulnak írni-olvas-
ni, gazdagodnak tudásban, meg-
ismerik a körülöttük lévő világ 
összefüggéseit. Persze nem 
mindannyian egyformán. Mert 
nem egyformák. 

Ne méregessük egymáshoz a 
gyerekeinket, hagyjuk, hogy ön-
magukat teljesítsék ki. Ebben 
segítsük őket – tanárként, szülő-
ként, nagyszülőként. Érezzék, 
hogy velük vagyunk. Mert a bi-
zalom, a szeretet építi az embert. 
Ahogy Böjte Csaba hirdeti: ha 
az ember valakire szeretettel 
néz, az olyan, mint a napfény, 
amely az alvó magot kihozza a 
földből. «

Stefánia lett az állóhajó
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Üléstermi
tudósítások
Dunaföldvár város képviselő-testü-
lete szeptember 25-én tartotta so-
ros ülését, melynek napirendjén 34 
nyilvános ülésen tárgyalandó téma 
szerepelt.

 » BAKSAY ERIKA

A képviselők elsőként beszá-
molót fogadtak el a lejárt határ-
idejű határozatok végrehajtásáról, 
majd a Dunaföldvári Eszterlánc 
Óvoda, Bölcsőde és Konyha 
2017/2018-as évi munkájáról szó-
ló beszámolót, az intézmény Pe-
dagógiai Programját, Szervezeti 
és Működési Szabályzatát vala-

mint Házirendjét illetve Szakmai 
programját fogadták el. A képvi-
selők meghatározták az iskolák 
felvételi körzethatárait, majd fel-
ügyelő bizottságot választottak a 
Dunaföldvári Dunaparti Idegen-
forgalmi Kft. mellé, illetve meg-
hosszabbították az ügyvezető 
Viczai János megbízatását 5 évre. 

A testület ezután vis major támo-
gatás igényléséről döntött a Rókus 
dombi üregleszakadás miatt, majd 
a Bursa Hungarica ösztöndíjpályá-
zathoz történő csatlakozásról dön-
tött. Döntött a településfejlesztési, 
településrendezési eszközök felül-
vizsgálatáról, majd javaslatot tett 
egy turisztikai szolgáltató kft-vel 
történő szerződéskötésről a jövőbe-
ni wellness szálloda megépítéséhez 

szükséges lehetőségek, befektetők 
felkutatása céljából. A testület aján-
lattételi felhívásról döntött a Duna-
földvár honlap fejlesztésére, majd 
tiszteletdíjakat ajánlott fel civil 
szervezetek számára. 

A képviselők igazgatási szünet 
elrendeléséről döntöttek a kará-
csonyi időszakra vonatkozóan, 
pályázatot írtak ki közköltségen 
történő temetés végzésére, majd 
javaslatot tettek a piac és vásár 
működési rendtartásának módosí-
tására. Elfogadták a Mezőföldvíz 
Kft. felújítási, pótlási és beruhá-
zási terveit, majd egy dombóvári 
ingatlan tulajdoni helyzetének 
rendezéséről döntöttek.

A következő napirendekben a 
testület a Duna-parti csónakház és 

területének megosztásáról, majd 
utcanév elnevezésekről döntött. 
Nem támogatta a Kossuth téren a 
forgalomlassító küszöb megszün-
tetését, majd 22.5 millió Ft fej-
lesztési támogatást nyújtott a Du-
naföldvári Football Club számára 
sportöltöző felújítás-kibővítés 
céljából. 500 ezer Ft-tal támogat-
ta a „Társasági élet a dunaföldvá-
ri vendéglőkben” című helytörté-
neti könyv kiadását, illetve 450 
ezer Ft-tal a cserkészek USA-ba 
utazását. A testület ezután ingat-
lan felajánlási kérelmeket bírált 
el, végül ivóvíz hálózat kiépítésé-
nek elindításáról döntött a Mazso-
la-hegyen, illetve az 1956-os em-
lékmű Hősök terei parkba történő 
áthelyezéséről. «

Augusztus 20-án ünnepélyes kere-
tek között adták át a földváriaknak 
a gyönyörűen felújított, kicsinosí-
tott Duna-parti sétányt, parkot, ját-
szóteret, és a sétányhoz kapcsolódó 
utakat, parkolókat. Igazán hangula-
tos lett a Duna-part, használják is 
sokan, sétálók, biciklizők, gyerekek, 
családok, örülünk neki. Horváth 
Zsolt polgármesterrel beszélget-
tünk az elkészült beruházásról.

 » BAKSAY ERIKA

– Régi terve volt az önkormány-
zatnak – már az előző ciklusokban 
is –, hogy a parti sétány és a hozzá 
vezető utak megszépüljenek, meg-
újuljanak. A korábbi testületek is 
sokat tettek ezért, a lehetőségek-
hez mérten ilyen–olyan újítások-
kal, javításokkal járultak hozzá a 
szinten tartáshoz, állagmegóvás-
hoz, korszerűsítéshez. A mostani 
azonban nagyobb horderejű válto-
zás, átfogó, a Duna-part egészét 
érintő beruházás, amivel a sétány 
és park tényleg új ruhába öltözött. 

– Hogyan jutottunk el odáig, 
hogy megteremtsük ennek a fe-
dezetét?

– Kezdetben csak egy kisebb, 
40 millió Ft-os összeg állt rendel-
kezésre, amit az atomerőmű épí-
téshez kapcsolódó Jövőnk Ener-
giája Térségfejlesztési Alapítvány 

ítélt meg a beruházásra. Aztán a 
Dunaföldvári Vízisportkör Egye-
sülettel konzorciumba lépve ki-
kötőfejlesztésre 124 millió Ft-ot 
nyertünk el egy másik pályázati 
forrásból. A fennmaradó nagyjá-
ból 200 millió Ft-ot az önkor-
mányzat saját költségvetésének 
terhére fizeti ki az idei és jövő évi 
költségvetés terhére. Nagy teher, 
de nagyon örülünk neki, mert a 
park, ami amúgy is egyedülálló a 
környéken gyönyörű lett. Szépek 
a burkolatok, hangulatos a sétány, 
eddig is sokan jártak erre, most 
meg tömegével csalja ki az embe-
reket a szép hely, szép idő. 

– Mi minden fért bele a beru-
házásba?

– A teljes park díszburkolata, 
parkolók, utak burkolata a hídtól 
egészen a Mély út tetejéig. Kor-
szerű, csinos játszótér, és felnőt-
tek számára használható fitness 
eszközök kerültek a fák alá. Fel-
újították az állóhajót, ami a ke-
resztségben a Stefánia nevet kap-
ta. Kikotorták a medret, vagyis 
ettől kezdve nagyobb hajók is ki-
köthetnek a parton. A Stefánia ki-
kötőhely, de közösségi tér is lesz, 
megfelelő infrastruktúrával várja 
a látogatókat, így például a wifi is 
kiépült. Felújíttattuk az 1. világ-
háborús emlékművet, amiről így, 

megtisztítva, a környezetét rend-
be téve derült ki, mennyire szép 
és értékes műalkotás. Reménye-
ink szerint a látogatók, ide uta-
zók, kiránduló hajóról leszálló 
utasok meglátják majd a fantáziát 
abban a kellemes körútban, 
amelyben benne foglaltatik a Vár, 
a Templom utca, a Rókus pincék, 
a Mély úti pincék, Duna-parti sé-
tány által leírt csinos látnivalók 
sora, esetleg megfejelve egy jó 
halászlével vagy más finomság-
gal az út közben eső éttermek 
egyikében. Nem titkolt célunk, 
hogy ide csábítsuk azokat a bizo-
nyos látogatókat…

– Már csak egy valami kéne…
– Egy szálloda, amiben nagyjá-

ból 80–100 főt el tudnánk szállá-
solni. Folyamatosan agyalunk 
ezen, figyelünk, illetve van olyan 
cég, amit megbíztunk a lehetősé-
gek figyelésével, potenciális part-

nerek keresésével. Ha megépülne 
az a 4 csillagos szálló, amit szeret-
nénk, akkor a fürdő is beszállhatna 
a wellness turizmus kínálatába. «

Megszépült a
Duna-parti sétány
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Az idei tanévet minden dunaföldvári 
általános iskolás egy épületben 
kezdte, hiszen a Püspök utcai alsó 
tagozat épülete teljes felújításon 
esik át. A történtekről Keresztesné 
Katona Mária, a Beszédes József Ál-
talános Iskola tagintézmény vezető-
je beszélt televíziónkban.

 » BAKSAY ERIKA

– A külvégi alsó tagozat épülete 
szőröstül-bőröstül megújul. Szi-
getelés, új nyílászárók kerültek 
rá, megújult a fűtési rendszer, a 
kazánt is felújították, festés, má-
zolás történt, jelen pillanatban pe-

dig a padló, parketta felújítása, 
részben cseréje zajlik. Ez utóbbi 
már nem fért bele a nyárba, amin 
azért annyira nem lepődtünk meg, 
vagyis volt időnk kitalálni, egy 
ilyen esetben hogyan férnénk el 
mindannyian a Kossuth utcai épü-
letben. Ebben a pillanatban nagy-
jából 100-zal több gyerek, négy-
gyel több osztály tartózkodik itt, 
ami nem kis logisztikai probléma. 

Az elhelyezés többkörös cseré-
vel történt, egy osztály a könyv-
tárba került, kettő a második eme-
letre, a számítástechnika terembe, 
illetve egy cserével a kémia szak-

tanterembe. A legnagyobb fejtö-
rést a külvégi első osztályosok 
elhelyezése okozta. Őket szeret-
tük volna nyugodt, biztos helyre 
vinni, így egy alsós osztály átme-
netileg kiköltözött a volt rendőr-
ségi épületből, át a tornaterem 

előtti egyik terembe, ahonnan egy 
felsős osztály költözött el átmene-
tileg. Na, szóval megoldottuk, 
mindenkinek van helye, megszer-
veztük az ügyeletet, az udvari tar-
tózkodást. Szorosan, de működik 
a tízóraiztatás, ebédeltetés, a 

Dunaföldvár Város Önkor-
mányzata a Terület- és Telepü-
lésfejlesztési Operatív Program 
keretén belül a TOP–1.4.1–15 
kódszámú „A foglalkoztatás és 
az életminőség javítása család-
barát, munkába állást segítő in-
tézmények, közszolgáltatások 
fejlesztésével” tárgyú felhívá-
son több mint 89 millió forint 
pályázati támogatást nyert 
„Bölcsőde fejlesztés Dunaföld-
váron” című projekt megvalósí-
tására. 

Befejeződött a Varázskert 
Bölcsőde fejlesztése és megva-
lósult a férőhelybővítés. A ko-
rábbi engedélyezett 28 fő férő-
helyszám további 12 fő férő-
hellyel bővült, így összesen 30 
fő engedélyezett férőhelyszám-
mal működik tovább az intéz-
mény.   

A projekt keretén belül az in-
tézmény energetikai korszerűsí-
tése valósult meg, illetve egy 
teljesen új játszóudvar került ki-
alakításra. 

A kivitelezési munkálatok 
eredményeként az épület teljes 
homlokzati felújítása, hőszige-
telése, a fűtési rendszer korsze-
rűsítése és többek között a tető 
felújítása valósult meg. Elbon-
tásra került a régi udvari játéktá-
roló, mely helyett egy új került 
kialakításra. Ennek tetőszerke-
zetén 4,5 kW teljesítményű há-
lózatra visszatápláló napelemes 
rendszer telepítése történt meg. 

A játszóudvaron a régi, el-
használódott játékok cseréje tör-
tént meg. Telepítésre kerültek 
rugós játékok, homokozó, több-
funkciós játszóvár. Mindegyik 
játék alá ütéscsillapító gumibur-
kolat került. 

A csoportszobák felszerelése 
is megújult, rengeteg modern 
készségfejlesztő, foglalkoztató 
játék, valamint felszerelési tárgy 
és bútor került beszerzésre. 
Ezenkívül parajdi kősóból sófa-
lak kialakítása is megvalósult, 
melynek jótékony hatása orvo-
silag is alátámasztott és évtize-
dek óta alkalmazott. 

A beruházás helyi vállalkozók 
(Földvár Terv Kft., valamint a 
Barka-Kert Kft.) közreműködé-
sével valósult meg. 

A projekt átfogó célja az volt, 
hogy a beruházással végrehajtott 
fejlesztések révén javuljon a 
bölcsődébe járó gyermekek szü-
leinek a munkaerő-piaci helyzete, 
azáltal, hogy gyermekeiket mun-
kaidőben biztonságos, fejlesztő 
helyszínen bízhatják az gondozók 
gondjaira. Fontosak számunkra a 
gyermekek és az, hogy a lehető 
legkorszerűbb körülmények kö-
zött tölthessék mindennapjaikat, a 
saját és szüleik legnagyobb meg-
elégedésére.

A projekt azonosító száma: 
TOP–1.4.1.15.–TL1–2016–00009

A projekt a Széchenyi 2020 
program keretében valósult meg.

További információ kérhető: 
Dunaföldvár Város Önkor-
mányzata, 7020 Dunaföldvár, 
Kossuth L. u. 2., telefon: +36–
75/541–558, e-mail: muszak@
dunafoldvar.hu, web: www.du-
nafoldvar.hu «

Sajtóközlemény

Bölcsőde fejlesztés Dunaföldváron
Dunaföldvár Város Önkormányzata

Az Európai Unióhoz történő 
csatlakozást követően hazánk jo-
gosulttá vált igénybe venni azokat 
a támogatási formákat, amelyeket 
a közösség a tagok számára nyújt. 
Egyik ilyen támogatási forrás az 
Európai Szociális Alap (további-
akban: ESZA), amelynek többek 
között fontos célkitűzése, hogy 
csökkentse a tagországok munka-
nélküliségét. Az ESZA támogatja 
a létszámleépítések megelőzése 
és kezelése elnevezésű GINOP 
5.3.10. kódjelű munkaerő-piaci 
programot, mely személyre sza-
bott szolgáltatásokkal, képzéssel 
kívánja segíteni az újbóli elhe-
lyezkedést, a munkanélkülivé vá-
lás kivédését

Tolna megyében a program 
megvalósításáért a Tolna Megyei 
Kormányhivatal felelős 2018. ja-
nuár 1 – 2020. december 31. tartó 
időszakban.

A munkaerő-piaci program el-
sődleges célja segítséget nyújtani 
az újbóli elhelyezkedésben, a 
munkanélkülivé válás megelőzé-
sében — még a munkaviszony 
megszűnését megelőzően — a be-
jelentett csoportos létszámleépí-
téssel érintett munkavállalónak, 
vagy akinek munkaviszonya vár-
hatóan egy éven belül megszűnik, 

és ezt a munkaadó a munkaválla-
lóval és az állami foglalkoztatási 
szervvel előzetesen írásban kö-
zölte. 

A szolgáltatási és támogatási 
programelem-kínálatából olyan 
segítő tevékenységek választha-
tók ki a résztvevők számára, ame-
lyek hozzájárulnak a résztvevő 
munkaerő-piaci esélyeinek javítá-
sához, személyes fejlődéséhez, 
továbbá azok, amelyek a képzést, 
illetve annak igénybevételét segí-
tik.  Az állami foglalkoztatási 
szerv és az egyén közös elképze-
lése alapján kerül sor az egyéni 
programot tartalmazó megállapo-
dás aláírására, ebben a dokumen-
tumban rögzítik a lebonyolítás 
módját, az azzal kapcsolatos tud-
nivalókat, az elérendő cél érdeké-
ben vállalt kötelezettségeket.

Kérjük, további kérdéseivel 
forduljon bizalommal az állami 
foglalkoztatási szervként eljáró 
Tolna Megyei Kormányhivatal 
Társadalombiztosítási és Foglal-
koztatási Főosztály munkatársai-
hoz, (e-mailen: foglalkoztatas@
tolna.gov.hu, telefonon a 74/505–
672) vagy a székhelye/telephelye 
szerinti illetékes Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztályaihoz. 

Sajtóközlemény 

Létszámleépítések
megelőzése és kezelése

Hamarosan befejeződik az
iskola-felújítás

►
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minden napos testneveléssel 
meg majd kibírjuk a Püspök utcai 
épület átadásáig.

– Mikor lesz ez?
– Eredetileg október elejét céloz-

ta meg a kivitelező, de én bizto-
sabbnak látom az őszi szünet kör-
nyékét. A pedagógusok visszará-
molnak a felújított épületbe, a gye-
rekek pedig elfoglalhatják a korsze-
rű iskolájukat, ahol saját tornate-
rem, ebédlő, tágas udvar, nyugodt 
és békés viszonyok között tanulhat-
nak egy jól felszerelt épületben.

– Mennyibe kerül ez a beruhá-
zás?

– Mivel az iskolának anyagi 
szempontból nincs köze hozzá, 
így ezt nem is tudom megmonda-
ni. A szekszárdi tankerület, az ön-
kormányzat és egy pályázati for-
rás együttes segítségével történik 
ez a nagy munka.

– Egyéb tekintetben mennyire 
sikerült jól kezdeni a tanévet?

– Szerencsére egyéb problémá-
tól mentesen sikerült kezdenünk, 
nálunk nincs létszám- vagy sza-
kos hiány. Egy alsós kolléga távo-
zott a nyáron, helyette kaptunk 
viszont egy fiatal tanerőt. Folytat-
juk a Boldog Iskola programot 

ebben a tanévben is, és csatlakoz-
tunk egy sport általi neveléssel, 

illetve egy egészségfejlesztéssel 
foglalkozó programhoz. «

Növekvő létszám, bővülő szakirány, 
családias légkör – ez jellemzi a du-
naföldvári Magyar László Szakképző 
Iskolát, amely a Szekszárdi Szakkép-
zési Centrum tagintézményeként 
működik.

 » L. MÉSZÁROS IRMA

Az iskola új vezető irányításá-
val vágott neki a 2018/2019. tan-
évnek. Hegedüs Ferencet 2018. 
július 1-jétől nevezték ki. Nem 
kívülről pályázott, hiszen 2002 
óta az iskola mérnök-informati-
kus tanáraként, majd Csizmadiá-
né Mihálovics Magdolna tagin-
tézmény-vezető mellett helyettes-
ként dolgozott. Az ő nyugdíjba 
vonulása után megbízott vezető-
ként látta el a feladatot. 

Minőségi munka, családias kö-
zösség és az iskolai létszám növe-
lése – ezeket tartja szem előtt az 
iskola vezetése és kollektívája. 

Szeptemberben a nappali tago-
zat három évfolyamán öt szakkö-
zépiskolai osztály és két szakis-

kolai osztály kezdte meg a tanu-
lást hegesztő, épület- és szerke-
zetlakatos, pék és cukrász szakon.  
Esti tagozaton indítottak alapfokú 
végzettségre, érettségire és elő-
képzettségre alapuló szakokat. 
Így logisztikai- és szállítmányo-
zási, pénzügyi-számviteli ügyin-
téző, valamint kis- és középvál-
lalkozások ügyvezetője, kisgyer-
mekgondozó-nevelő végzettséget 
szerezhet, de autóbusz- és teher-
gépkocsi-vezető, hegesztő, eladó 
szaktudáshoz és bizonyítványhoz 
is juthat majd a hét osztálynyi 128 
hallgató.  

A képzést tizenhárom fős tan-
testülettel és kilenc külsős óra-
adóval tudják megoldani. Egy ál-
lást hirdetnek, hogy a következő 
évben bővülő létszámot a 
pék-cukrász szakon el tudják lát-
ni. Hegedüs Ferenc örül, hogy 
szakmailag elismert, hiteles sze-
mélyeket sikerült megnyerniük 
szakoktatónak, így bíznak abban, 
hogy a piaci elvárásoknak megfe-
lelő képzést tudnak nyújtani. 
Egyre több cég áll melléjük, helyi 
és környékbeli vállalkozások, cé-
gek fogadják diákjaikat, s biztosí-
tanak nekik megfelelő gyakorlati 
lehetőséget. A nappali tagozatos 
diákjaik 20–25 kilométeres kör-
zetből járnak az iskolába, az esti 
képzésre 30–50 km-ről is.   

A visszajelzések szerint a ta-
valy végzett nyolcvan diák hat-
van-hetven százaléka stabil állást 
talált, a többiek is munkába áll-

tak, de keresik a jobb lehetőséget 
– mondja az intézmény vezetője, 
aki arról is tájékoztat, hogy az is-
kolában sok a nehéz körülmények 
közül érkezett fiatal, akiknek a 
segítését, hátrányaik csökkentését 
fontos pedagógia feladatnak tart-
ják. Ezért szervezik a szakkörö-
ket, fejlesztő foglalkozásokat, se-
gítik ösztöndíjakhoz, pályázatok-
hoz a diákokat, mentorálják az 
Útravaló programban résztvevő-
ket. A jó légkör, a bizalmi viszony 
alapvető – mondja.  Diákban-ta-
nárban egyaránt elsősorban az 
embert látja. Régi tanítványai 
visszajárnak hozzá, még külföld-
ről is, beszámolnak életük alaku-
lásáról. – Ez a kisiskola előnye. 
Ezt szerettem diákként a Magyar 
László Gimnáziumban is a szak-
mai igényességen kívül – teszi 
hozzá Hegedüs Ferenc, aki érett-
ségi után a Dunaújvárosi Főisko-
lán szerezte mérnöktanár-infor-
matikus diplomáját, majd egyete-
mi végzettségét is. 

Jó a viszony a helyi önkor-
mányzattal, az oktatási intézmé-
nyek vezetőivel, de a Szekszárdi 
Szakképzési Centrum főigazgató-
jával és munkatársaival is. Szak-
mai iránymutatást adnak, de segí-
tenek, hogy önálló legyen az is-
kola, hogy megvalósíthassa el-
képzeléseit. 

A Magyar László Szakképző 
Iskola, amely korábban hol a Be-
szédes József Általános Iskola, 
legutóbb pedig az összevont in-
tézmény, illetve a Magyar László 
Gimnázium része volt – most a 
Szekszárdi Szakképzési Centrum 

tíz tagintézményeinek egyike. Je-
lenleg az önkormányzat tulajdo-
nában lévő Templom utcai épület-
ben végzi oktató-nevelő munká-
ját, de kinőtték azt.  Szükség len-
ne bővítésre. Tervek, elképzelé-
sek már fogalmazódnak, hogy 
minél jobb körülményeket bizto-
sítsanak a következő évek szak-
képzéséhez. «

(Megjelent a Dunaújvárosi 
Hírlap  2018. 09.27-i számában)

Tanévkezdés után a szakképzőben

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 háziorvosok
péntek délutáni
12 órától 17 
óráig történő 
rendelési ideje
2018.10.19. Dr. Móricz Zoltán
2018.10.26. Dr. Hallai Róbert
2018.11.09. Dr. Englert Rolland
2018.11.10. Dr. Palkó Ágnes
(november 02-i pihenőnap helyett)

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

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

Az Ifjúság téren 58 nm-es, 
téglaépítésű, szigetelt, 2. eme-
leti lakás és a hozzá tartozó 18 
nm-es garázs eladó. Tel.: +36–
30–974–27–96

Dunaföldvár Város Önkor-
mányzata licitálás útján törté-
nő bérbevételre meghirdeti az 
alábbi üzlethelyiségeket és ga-
rázst:
1. Dunaföldvár, (autóbusz-pá-
lyaudvar) 4141/1 hrsz. alatti 
üzlethelyiségek licit útján tör-
ténő bérbeadása

• I. 98,22 m2

• II. 55,8m2

2. Dunaföldvár, Ifjúság téri 
garázssoron lévő 1329/1 hrsz. 
alatti 15 m2 alapterületű ga-
rázshelyiség

Kikiáltási ár: 13.220 Ft/m2/
év + ÁFA 40/2015.(II.24.) KT 
határozat szerinti kedvezmény 
igénybe vehető.

Az ingatlanról további in-
formációt a Dunaföldvári Pol-
gármesteri Hivatal Városfej-
lesztési és Műszaki Irodája ad. 
(Dunaföldvár, Kossuth L. u. 
2., Tel.: 75/541–558).

Részletes pályázati kiírás 
2018. szeptember 20. és 2018. 
október 19. között vásárolható 
meg 11.000 Ft-ért (pályázat 
benyújtásától való visszalépés 
esetén sem visszafizethető) a 
Dunaföldvári Polgármesteri 
Hivatal Pénztárában (Pénztári 
órák: hétfő: 9–12 óráig, szer-
da: 9–12; 13–15:30-ig és pén-
tek: 9–13 óráig)

Licitálás időpontja: 2018. 
október 24. (szerda) 14 óra.

Helye: Dunaföldvári Pol-
gármesteri Hivatala Duna-
földvár, Kossuth L. u. 2. Vá-
rosfejlesztési és Műszaki Iro-
da tárgyalóterme.

Üzlethelyiségek
bérbeadása
licit útján Október harmadikán a korábbi évek 

hagyományait követve a Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszol-
gáltatási Központ és a városi önkor-
mányzat gálaműsort szervezett a 
művelődési házban az időskorúak 
számára. 

 » SZABADOS SÁMUEL

A rendezvényen megjelentek a 
Napsugár Idősek Otthona, a Szent 
András Otthon lakói, a helyi Őszi 
Alkony Nyugdíjasklub tagjai, és 
még sokan mások a városi lakói 
közül. A polgármester köszöntő-
jével kezdődött a program, aki 
beszédében kiemelte, hogy tiszte-
let kell, hogy övezze az időseket a 
fiatalabb generációk részéről, hi-
szen napjaink jóléte, biztonsága 
az ő munkájuk eredménye is. A 
város lehetőségeihez mérten min-
dent megtesz az időskorúak ellá-
tásáért, mindennapi életük meg-
könnyebbítéséért. 

A gálaműsor igen színes ele-
mekből állt. Az általános iskola, a 
gimnázium, a zeneiskola és a Le-
vendula Alapfokú Művészeti Is-
kola növendékei táncos, zenés, 
dalos összeállítással kedvesked-
tek a vendégeknek. Meglepetés-
ként a helyi nyugdíjas klub tagjai 
az általuk koreografált boszor-
kánytánccal lepték meg a közön-
séget. A műsor után a kisterem-
ben a Magyar László Szakképző 

Iskola cukrász tanulói által készí-
tett édességek várták a vendége-
ket. Az ezt követő kötetlen be-
szélgetés az esti órákig tartott. 
Jung Katalin, a szolgálat vezetője, 
a rendezvény egyik szervezője 
örömét fejezte ki, hogy meglehe-
tősen nagy volt az érdeklődés, a 
nagyterem majdnem megtelt. Ez 
részben annak is köszönhető, 
hogy a közönség egy része a mű-
sorban fellépő unokáit akarta 
megnézni, de ez természetes do-
log, hiszen a legjobb közönség-
csalogató produkció a gyerekek, 
unokák színpadi fellépése. «

Gyerekek és nyugdíjasok együtt
léptek színpadra az idősek világnapján

Október elsején az Idősek Világnap-
ja alkalmából a városháza nagyter-
mében a Polgármesteri Hivatal lát-
ta vendégül volt dolgozóit. A koráb-
bi évekhez hasonlóan most is az ál-
talános iskola diákjai adtak rövid 
műsort az ünnepelteknek, majd Hor-
váth Zsolt polgármester köszöntöt-
te pár gondolattal a vendégeket. 

 » SZABADOS SÁMUEL

Örömét fejezte ki, hogy az 54 
meghívottból 47-en jelentek meg, 
ez azt jelenti, hogy a nyugdíjasok 
körében népszerű a városvezetés 
gesztusa. Kiemelte, hogy a jelen-
lévők többsége évtizedeken át 
dolgozott az önkormányzat kere-
tei közt a városért, a közösségért, 
értünk. Nagy szakmai tudás, ta-
pasztalat összpontosul bennük. 
Fontos, hogy ez a tudás, tapaszta-
lat ne tűnjön el. Az idősek adják 
tovább a fiataloknak, gyerekeik-
nek, környezetüknek, munkahelyi 
utódaiknak. 

Sokaknak örömet, boldogságot 
hozott ez a délután. Vannak, akik 
az év során csak ez alkalommal 
találkoznak volt kollegáikkal, 
munkatársaikkal. A köszöntő után 
kötetlen beszélgetés bontakozott 
ki a hidegtálak, sütemények fo-
gyasztása közben. 

Győri Istvánné, a gyerekek és 
felnőttek körében is népszerű Mar-
gó néni nagy várakozással érkezett 
a rendezvényre, hiszen három hó-
napja ment nyugdíjba, és ez az el-
ső alkalom, hogy rész vett az ün-
nepségen. Négy évtizedet töltött 
lelkiismeretes munkával védőnő-

ként az egészségházban. Több ge-
neráció nőtt fel a szeme láttára, 
akiket a születésük napjától kezd-
ve ismert, gondosan követte testi, 
lelki fejlődésüket egészen a felnőtt 
korig. Szép emlékek fűzik ehhez a 
négy évtizedhez. Őrül, hogy sokan 
már felnőttként sem feledkeztek el 
róla, s kellemes emlékeket őriznek 
a védő néniről. Friss nyugdíjas-
ként még azért hiányoznak a volt 
munkatársak, s gyakran megláto-
gatja őket a munkahelyükön, ahol 
nagy szeretettel fogadják. Persze 
otthon is akad munka és öröm az 
unokák közt. «

Nyugdíjasok 
köszöntése
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Gyermeknap
 » BAKSAY ERIKA

Szeptember 1-jén hetedik alka-
lommal rendezte meg a nyárbú-
csúztató gyermeknapot a Sárga 
Pincés Gödör Egyesület, az önkor-
mányzat és a helyi vöröskereszt. A 
szokásos összefogás és szervezett-
ség jellemezte a rendezvényt, 
amelyre szép számmal látogattak 
el a dunaföldvári családok.

Lényegében a hagyományos 
programok, az egész családnak 
szóló szórakoztató és ismeretter-
jesztő elfoglaltságok töltötték ki a 
napot. A gyerekek számára lovag-
lás, arc- és testfestés, habparti, 
céllövészet, lufi bohóc és egész 
napos sétakocsikázás állt rendel-
kezésre, de nagyon népszerű volt 
az egyszerű szalmabálán ugrálás 
is…

Nem maradtak el a gasztronó-
miai programok sem, mindig van 
mit enni, a szokásos kínálaton túl 
most csodálatos és egészséges 

gyümölcskompozíciókat csodál-
hattak és kóstolhattak meg az ér-
deklődők. 

Fellépett a Löfan Mazsorett és 
az Ördögszekér Táncegyesület, 
délután a Bibuczi zenekar, majd 
a Gamila Hastánccsoport és a 
Főnix Tánccsoport. Este Ferry és 
Henna énekelt mulatós zenét, 
majd helyi dalénekesünk, Szá-
volovics Gabriella lépett fel. A 
fellépők sorát az Időutazó Rock 
Band zárta. 

A rendezvény idén sem volt 
drága, már, ha a nagyrendezvé-
nyekhez hasonlítjuk. A szerve-
zők alapelve, hogy helyi fellé-
pőkkel, saját erőkkel igyekszik 
megoldani a rendezvény műso-
rát. Vannak más városi rendezvé-
nyek, ahol cél, hogy valamilyen 
húzónév, ismert fellépő is részt 
vegyen a programon, de a gyer-
meknap inkább a családias han-
gulatra erősít. És ez világosan 
látszott is, a résztvevők és szer-
vezők jól együttműködve és re-
mek hangulatban töltötték a na-
pot. «

 » L. MÉSZÁROS IRMA

Hétfőnként a művelődési köz-
pont kistermében tartja foglal-
kozását a dunaföldvári Őszi Al-
kony Nyugdíjas Klub. Ezeken a 
délutáni találkozókon Németh 
Lajosné Éva vezetésével sokféle 
programot – előadásokat, kéz-
műves tevékenységeket – szer-
veznek, s ilyenkor köszöntik 
meg a névnapjukat vagy szüle-
tésnapjukat ünneplőket is. A 
mostani azonban mégis különle-
ges alkalom volt, hiszen legidő-
sebb tagjukat, a kilencvenéves 
Jucus mamát, azaz Bójás Gyulá-
nét köszöntötték. Neki szólt a 
dal, a verses köszöntő, neki ké-
szült az óriási torta, s őt mutat-
ták a kivetítőn a képek, neki 
szólt a hegedűjáték is. 

A negyvenéves klubnak a leg-
régebbi tagja ő, aki rendkívül 
aktív volt mindig. Jó kézügyes-
ségével, versszeretetével gyak-

ran szerzett örömöt társainak, 
vagy segítette sikeres és szép 
rendezvényhez a klubot. Virága-
inak csodájára járhat az ember, 
ma is műveli kertjét, ellátja ma-
gát, de szereti a közösséget is.

Most meglepetés volt ez a 
nagy ünneplés, hiszen szokásos 
klubfoglalkozásra számított. 
Társai őszi kertjük legszebb vi-
rágait hozták el, s könnyes-mo-
solygós ölelésekkel kívántak jó 
egészséget az ünnepeltnek. «

Kilencvenéves társukat köszöntötték 
a földvári nyugdíjasok

Ma már közismert tény, hogy a bol-
dogság nem mérhető anyagi termé-
szetű dolgokban. Nem azoknak a 
társadalmaknak a legmagasabb a 
boldogságindexük, amelyek a legte-
hetősebbek. A boldogsághoz vezető 
út tanulható.

 » V. LAJKÓ ANITA

A Boldogságórákat Magyaror-
szágon 2014 szeptemberében in-
dította el a Jobb Veled a Világ 
Alapítvány szervezésében Bagdi 
Bella, az alapítvány elnöke. Az 
országosan meghirdetett program 
kiemelt küldetése, hogy a pozitív 
pszichológia eredményeire építve 
adjon ötleteket és módszertani se-
gítséget a boldogságra való ké-
pesség fejlesztéséhez az óvodás 
és az iskolás korosztály számára. 
A Boldogságórák célja nem az, 
hogy problémamentes életmodellt 
állítson a fiatalok elé, hanem, 
hogy vezérfonalat adjon az isko-
lásoknak, hogy könnyebben néz-
zenek szembe a kihívásokkal, ké-

pesek legyenek megbirkózni a 
problémákkal, valamint a tes-
ti-lelki egészségmegtartás ténye-
zőinek tanulmányozására adjon 
lehetőséget.„Arra törekszünk, 
hogy a Boldogságórák derűs és 
élménygazdag feladatai, játékai, 
valamint gyakorlatai fokról fokra 
kibontakoztassák a derűt és élet-
szeretetet. Gyermekeink így a jö-
vőbe vetett hittel, bátran járják 
végig a felnőttséghez vezető utat, 
majd boldogságra képes emberré 
válhatnak.” – nyilatkozta Prof. 
Dr. Bagdy Emőke, a Boldogságó-
ra program fővédnöke.  2016-ban 
az ELTE Pozitív Pszichológia La-
boratóriuma Prof. Oláh Attila ve-
zetésével tudományosan mérte a 
Boldogságóra program hatékony-
ságát. A gyerekek kérdőíveket 
töltöttek ki a Jobb Veled a Világ 
Alapítvány által működtetett 
Boldogság Intézet, a kutatásveze-
tők és a pedagógusok együttmű-
ködésével, és immár hivatalos a 
végeredmény: tudományosan 

Jobb Veled a Világ – Boldogságóra 
program az Eszterlánc óvodában

►
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bizonyított, hogy a Boldogság-
órák hozzájárulnak a gyermekek 
pozitív lelki fejlődéséhez és belső 
jóllétéhez. (Forrás: http://boldog-
sagora.hu/tajekoztato/)

Ehhez a programhoz kapcsoló-
dott a dunaföldvári Eszterlánc 
Óvoda három csoportja. A Jókai 
utcáról a Tulipán, a Kossuth utca 
4. szám alatti telephelyről a Kis-
kobak, az Iskola utcai óvodából a 
Cinege csoport. Az intézmény új 
vezetőjével, Úr-Hosszú Edinával 
beszélgettem a boldogságról. 

Hol találkoztatok a pályázati 
felhívással?

Az óvodában Varró Katalin 
kezdeményezte, hogy jelentkez-
zen minél több csoport a pályáza-
ti felhívásra. Jómagam Bagdy 
Emőke egy előadásán jártam ko-
rábban, ahol mesélt már erről a 
programról. Érdekes-sorsszerű 
módon az akkori párom, Bödéné 
Horváth Valéria is épp ezekben a 
napokban hívta fel a figyelmemet 
a Boldogságórákra. Utánanéztünk 
interneten és 2018 júniusában je-
lentkeztünk. 

Milyen feltételei voltak a csat-
lakozásnak?

Valójában a rendszer nagyon 
nyitott, egyszerű a belépő. Jelen-
leg 6839 boldogságcsoport mű-
ködik országosan, de számuk fo-
lyamatosan nő. A feladat, amit 
teljesítenünk kellett, a következő 
volt: minden kisgyerek a cso-

portban egy rajzot készített arra a 
felvetésre, hogy „Mitől vagyok 
boldog?”. Ezeket a rajzokat az-
tán egy megadott puzzle-formá-
ba ragasztottuk, lefotóztuk, fel-
töltöttük egy internetes portálra, 
és ezzel meg is kaptuk a belé-
pőnket. 2018. október 1-jén 
György Márta és Varró Katalin 
Budapestre utaztak, hogy hivata-
losan is átvegyék azt a táblát, 
amely örömmel hirdeti, hogy az 
Eszterlánc Óvoda a program ré-
szese.

Mióta működik hazánkban ez 
a program?

Már a negyedik évadot indítot-
ták el a szervezők a 2018/19-es 
tanévben, nagyon sok pedagógus-
tól, intézményvezetőtől és tanuló-
tól érkeznek folyamatosan a visz-
szajelzéseket, hogy milyen ko-
moly pozitív változásokat hozott 
ez a lehetőség az életükbe.

Nektek mi volt a személyes in-
díttatásotok?

A másoddiplomámat drámape-
dagógiából szereztem, mélyen 
érdekel – elsősorban a személyi-
ségfejlesztő része. Hihetetlen, 
hogy milyen pozitív hatással van 
a tanulók lelki fejlődésére. Mert 
ne feledkezzünk meg arról, hogy 
az óvodai nevelés sarkalatos 
pontja a lelki, érzelmi élet fej-
lesztése is. 

Milyen – a program által irá-
nyított – témákat jártok körbe a 
következő hónapokban?

A teljes Boldogságóra program 
10 egymásra épülő témából áll, 
amelyek fokról fokra ismertetik 
meg a boldogság különböző ösz-
szetevőit, feltételeit. Témáink 
lesznek (a teljesség igénye nél-
kül) a hála, az optimizmus, a tár-
sas kapcsolatok, a boldogító jó-
cselekedetek, a célok kitűzése és 
elérése, az apró örömök, a meg-
bocsátás, a testmozgás…

Hogy dolgozzátok fel ezeket a 
megadott témákat?

A Jobb Veled a Világ Alapítvány 
szervezésében a Boldogság Intézet 
szakmai csapata egy teljes, komp-
lex programot kidolgozott ki. Min-
den témánál biztosítják az elméleti 
hátteret, egy óravázlatot, 3 szaba-
don választható feladatot és az 
adott témához ingyenesen letölt-
hető dalokat. Mindezt online mó-
don. Az általunk elkészített mun-
kák is feltöltésre kerülnek, és a 
boldogsagora.hu internetes olda-
lon megtekinthetőek lesznek. 

Személy szerint mit vársz a 
boldogságóráktól?

Hiszek abban, hogy minden 
gyereknek jár a boldogság. Hi-
szek abban, hogy a pozitív meg-
erősítés kihat az egész gyermek 
személyiségének fejlődésére. Hi-
szek abban is, hogy ezeknek az 
óráknak közösségformáló hatá-
suk lesz a csoportokon belül. És 
bízom abban, hogy miközben 
boldogságra tanítunk, mi magunk 
is boldogabbá vál(hat)unk. «

Idén a többi kultúrnövényhez hason-
lóan korábban kezdődött a szőlő be-
takarítása, azaz a szüret is. Dr. Sűrű 
János címzetes egyetemi docens, ag-
rárszakember szerint ennek klimati-
kus, időjárásbeli okai voltak. 

 » SZABADOS SÁMUEL

Idén nyáron – bár voltak meleg, 
napsütéses időszakok – mégis kel-
lő mennyiségű csapadék hullott, 
nem volt tartós szárazság, hiszen a 
természet még szeptemberben is 
élénkzöld tavaszias színét mutat-
ta. A szőlőbetegségek is ritkábbak 
voltak az idén. A peronoszpóra 
csak kisebb régiókban terjedt el. A 
szüret a Sűrű birtokon is ciklikus 

volt, hiszen náluk hétfajta szőlő 
terem. Augusztus vége felé az Ir-
sai Olivérrel kezdődött, a sauvi-
gnon fajtákra szeptemberben ke-
rült sor, októberben az otelló és a 
cabernet is lekerült a tőkékről. A 
cukorfok és a savtartalom alakulá-
sa, a rothadás, betegségek és a da-
rázsveszély együttes figyelembe-
vételével kellett meghatározni a 
betakarítás napjait. Néhány nap 
csúszás is mennyiségvesztést és 
minőségromlást eredményezhet, 
tehát nagyon precízen kellett el-
járni. A cukor fokemelkedése és a 
savcsökkenés aránya a legkénye-
sebb a minőség szempontjából. A 
kritikus időszakban szinte napon-

ta mérni, ellenőrizni kell. Minde-
zen szempontok figyelembe véte-
lével jónak ígérkezik az idei bor-
termés, nagy valószínűséggel a 
múlt évihez hasonló lesz. A szüret 
utáni időszak is igen fontos a bor-
minőség szempontjából. A szak-
szerű tárolás, kezelés, fejtés szin-
tén kihat a minőségre. November-
ben, decemberben már lehet kós-

tolgatni, ízlelgetni az italokat, kö-
vetkeztetni lehet majd minősé-
gükre. Az igazi megmérettetést a 
téli és a kora tavaszi borversenyek 
jelentik majd. Dr. Sűrű János na-
gyon reménykedik abba, hogy a 
korábbi évekhez hasonlóan borai 
közül egyik–másik érmeket, akár 
a legfényesebbet is elhozza a gaz-
dájának. «

Jónak ígérkezik az idei bortermés

►

A budapesti  hivatalos átadón az Erkel Színházban
György Márta és Varró Katalin

A pályázati  regisztráció puzzle-rajza
Készített e: V. Lajkó Anita
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Rendhagyó volt a Dunaföldvári 
Evangélikus Egyházközség idei erdé-
lyi útja. A gyülekezet adománycso-
magot vitt az őket nem mindennapi 
módon vendégül látó Setétpatakán 
élő csángó pásztor családnak.

 » MAGYARI ÁKOS

Reggel fél öt. Templom utca. 
Gyülekező. A rejtélyes fekete cso-
mag kerül fel először az utánfutó-
ra. Igen, eggyel több csomagunk 
van az idén. A három évvel ezelőtt 
megismert csángó pásztor család 
részére gyűjtött adomány van ben-
ne. Csillogó szemekkel üdvözöl-
jük egymást és egy kaland remé-
nyében mosolyogva huppan min-
denki a helyére a buszon.

Utazás. Hm, szükséges rossz?! 
Az ember indulás után legszíve-
sebben már ott is lenne, de az a 
kb. 658 km Székelyudvarhelyig 
sajnos nem elhagyható.

Érkezésünk előtti első látnivaló 
a Székelyderzsi Unitárius vár-
templom. A XII–XV. században 
gótikus stílusban épült műemlék 
Székelyföld legrégebbi, Udvar-
helyszék legszebb emléke.

Sötét és késő este volt mikor 
vendéglátónkhoz, Lukáts Évához 

értünk. Nagyon kedves, meleg fo-
gadtatásban részesültünk és egy 
fejedelmi vacsorát kaptunk, me-
lyet kiváló házi pálinkával fojtot-
tunk le.

A második napon Csíkszeredán 
kezdtünk a Millenniumi temp-
lomnál, amit 2001–2003-ban épí-
tettek Makovecz Imre és Bogos 
Ernő tervei alapján. A csodálatos 
kéttornyú centrális templom a 
magyarság múltját és jövőjét jel-
képezi.

A Mikó-várban megtekintettük 
a Csíki Székely Múzeumban a 
néprajzi, a várostörténeti és a vár-
történeti kiállítást. Nagyon kreatí-
van megkomponált interaktív tár-
latok teljesen rendhagyó ötletek-
kel. 

A nap következő állomása a 
Szent Anna-tó és mellette a Szent 
Anna kápolna volt. Csodálatos 
hely. Jókai Mór szavaival „Erdély 
legköltőibb helyén” fekvő tó.

Már a tó mellett megismerked-
hettünk Laci bácsival, aki a kö-
vetkező állomásunk idegenveze-
tője volt. Eléggé megosztó sze-
mélyiség. El kell ismerni, hogy a 
Mohos-tőzegláp is a szenvedélyei 
közé sorolható. Mielőtt a láp ös-
vényére léptünk, teljes körű is-
mertetőt kaptunk a tőzegláp törté-
netéről, kialakulásáról. A túra vé-
gére annyi érdekeset hallottunk 
tőle, hogy azt mondom, aki teheti, 
keresse fel a helyet, mert egye-
dülálló természeti csoda!

Hosszú nap után vacsora Lu-
káts Éva módra. Isteni lakoma! A 
desszert után a zenéé volt a fősze-
rep. Mike – az Egyesült Államok-
ból érkezett és utastársunk volt 
ezen a kiránduláson – saját dalait 
adta elő gitáron a blues, a jazz és 
a rock hullámain. Annyira lebilin-

cselő volt, hogy még fotózni is 
elfelejtettem…

Csángó csütörtök. Reggeli után 
irány Setétpataka, ahol Zsuzsi és 
a fiai vártak minket, hogy a gyü-
lekezetünk tagjainak is bemutat-
hassák a csángó pásztorok életét, 
mindennapjait és gasztronómiá-
ját. Mikor megérkeztünk, nagy 
szeretettel fogadtak minket és óri-
ási öröm volt, amikor átadtuk ne-
kik az adománycsomagot. Annyi-
ra meglepte őket, hogy az óta még 
kb. 5x köszönte meg Zsuzsi a 
kedvességünket!

Irány a Bodorvész (a tájegy-
ség, ahol a pásztorok esztenája és 
az állatok vannak). Sokunknak 
azonban a „traktor” szó mélyen 
beégett emlékezetébe, ugyanis az 
elmúlt hetek időjárása annyira 
megrongálta az esztena felé ve-
zető kb. 5 km-es utat, hogy oda 
csak traktorral tudtak minket fel-
húzni. Műszaki tartalom: traktor, 
utána kötött egytengelyes, im-
bolygó pótkocsi, rögtönzött 
deszkákkal (padok), a kerék fél 
méterre a szakadék peremétől, 
alattunk meredek kb. 100 méte-
res mélység. Hát mit ne mond-
jak, kapaszkodtunk.

Az esztenán csángó tortát (te-
héntúrós puliszka) kaptunk ebéd-
re, desszertnek zsendicét (a sajt-
készítés melléktermékeként kép-
ződő első savót felforralva ki-
csapódó túrópamacsokat hívják 
így) ettünk cukorral ízesítve.

Megdöbbentő egyszerűséggel 
élnek a pásztorok az esztenán. 
Amikor fent jártunk, hát a levegő 
hőmérséklete nem volt 8°C-nál 
több és Péter pásztor 5 hetes gyer-
meke is ott aludt a kalyibában 
sürgő-forgó anyikája mellett. Ci-

vilizált ember számára, aki ahhoz 
szokott és úgy neveltetett, hogy a 
legnagyobb mértékben óvja saját 
és mások testi épségét, néha meg-
lepőnek és felelőtlenségnek érez-
heti a csángók viszonyulását a 
mindennapokhoz. Nekik ugyan-
akkor ez a természetes. Kemény 
emberek.

Ez a kontraszt a legjobban a 
traktoros utazás közben volt lát-
ható. Zsuzsi arca boldog, mosoly-
gós és felszabadult volt, ugyanak-
kor a pótkocsin ülők arcáról az 
ijedtség volt inkább leolvasható. 
Kicsit másképp láttuk ugyanazt a 
mozit! Ez kaland volt!

Gyors búcsú és csaptunk is a 
Lajos közé. Gyimesbükk, ezeré-
ves határ. Az őrház szeptember 
15-éig volt nyitva. Akiben volt 
még erő, az felment a Rákóczi vár 
romjaihoz, akinél meg pénz volt, 
az faragott túrabotokat vásárolha-
tott a világ legkisebb túrabot-fara-
gó emberétől.

Másnap reggel búcsút vettünk 
Éváéktól és rövid székelyudvarhe-
lyi városnézés után Torda felé vet-
tük az irányt. Farkaslakán főt haj-
tottunk Tamási Áron sírja felett és 
lebonyolítottuk a kötelező vásár-
lást is. A hosszú út következő „pi-
henője” a Parajdi Sóhát volt, Er-
dély egyik leglátványosabb termé-
szeti ritkasága. Egy könnyed túrán 
végigmentünk a Só-szoros tanös-
vényen. Láttunk sóforrást, só-
karfiolokat, drapériákat. A Sókarr 
időjárás előrejelzőt is, amely úgy 
működik, hogy a magasra kiemel-
kedő hófehér sósziklák az eső érke-
zése előtt kb. fél órával a levegő 
nedvességét magukba szívják és 
besötétednek. Ha nem lett volna hi-
deg, még sófürdőt is vehettünk ►
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A kertbarátok talán a település leg-
aktívabb civil csoportja, nincs ren-
dezvény vagy esemény, amin ne ven-
nének részt. Éves programjaik egyik 
kiemelkedő eseménye pedig a borbí-
rálat, amit mindig nagy érdeklődés 
kísér. Hagyományosan is, meg azért 
is, mert a borkultúra fejlődésével a 
gazdák egyre fontosabbnak tartják 
a minőségi bor előállítását, ezt pe-
dig csak úgy lehet eldönteni, ha ér-
tékelik a boraikat. Nos, a borbírálat 
már tavasszal megvolt, szintén ha-
gyomány, hogy ezt az eseményt egy 
szponzori vacsora követi, ahová 
meghívják a támogatókat és a győz-
teseket is. Televíziónk őket kérdez-
te meg az eseményről a vacsora 
helyszínén, a tájházban.

 » BAKSAY ERIKA

– A borbírálat a legnagyobb 
esemény a kertbarátok köreiben 
– mondta Lipták Tamás egyesü-
letvezető. – A mai borász, borké-
szítő gazda már fontosnak tartja, 
hogy korszerű módszereket is-
merjen és alkalmazzon, szeretne 
fejlődni, minőségi bort készíteni, 
még akkor is, ha csak saját hasz-

nálatra készíti azt. Jó, hogy divat 
lett a bor, mert ez erősen javít a 
borok minőségén, ennek eldönté-
sére pedig jó alkalom az éves bor-
bírálat, ki nem hagyná egy gazda 
sem. Ráadásul ezen a megméret-
tetésen nevezik meg a Város Bo-
rát, illetve egy vöröset és egy fe-
héret, amiből aztán a város meg-
felelő mennyiséget vásárol, pa-
lackozza azt, és később reprezen-
tációs céllal használja, öregbítve 
a város és a borkészítő hírnevét. 

– Mit tudhatunk a Város Fe-
hérboráról?

– A borom a Vértes csillaga faj-
tából készült –mondta Vecsei Pál. 
– Fajtájából fakadóan egy édes-
kés bor. Törekszem rá, hogy min-
den évben csiszoljak a borom mi-
nőségén, de ez az évjárat különö-
sen jól sikerült. Egyébként semmi 
közöm a borászathoz, sem a me-
zőgazdasághoz. Mérnök informa-
tikus vagyok, apósomtól és in-
nen-onnan, a kertbarátoktól is ta-
nultam a borászkodást, de nagyon 
élvezem. Bízom az idei jó termés-
ben is, ebben az esetben jövőre a 
célom a címvédés.

– Kelemen Róberté lett a Város 
Vörösbora.

– Így van, nagyon büszke va-
gyok erre –mondta Kelemen Ró-
bert. – A cabernet saugvinon bo-
romat régóta csiszolgatom, min-
den évben jobb lesz kicsit. Törek-
szem arra, hogy a legjobb alap-
anyagot termeljem meg a boraim 
előállításához, így harmadik éve 
már teljesen a biotermesztés sza-
bályai szerint járok el a szőlővel. 
Idén minősíttettem is a gazdasá-
got, regisztrált biogazdálkodó let-
tem. Már látom, hogy a szőlő jól 
művelhető biotermelésben. Nem 
általános még, de mindenkinek 
ajánlom.

– Miért fontos nekünk, hogy 
legyen Város Bora? – kérdeztük 
Horváth Zsolt polgármestert.

– Dunaföldvár egy borvidék ré-
sze, élő borkultúrája volt és van. 
Pont itt ne legyen ilyen? És, ha 
már reprezentálunk, akkor tegyük 
azzal, ami a legjobb. A kertbarátok 
pedig az a csapat, akiknek a birto-
kában van a borkészítés sok ha-
gyományos fogása, de kellően ha-
ladó szemléletű ahhoz, hogy fogja 
az új trendeket is. Jó kezekben van 
náluk a borbírálat, minden tapasz-
talatuk és adottságuk megvan ah-
hoz, hogy a borbírálók segítségé-
vel a legjobbat válasszák ki a Vá-
ros Bora megtisztelő címre. «

volna. Érdekes természeti 
csoda, hogy a sóvölgyben végigfo-
lyó patak vize édes!

A tordai sóbánya hatalmas él-
mény még annak is, aki nem elő-
ször van ott. Gigantikus magassá-
gok és mélységek a föld alatt. 
Félelmetes egy sófalból kiálló ge-
rendára szegelt deszkákból ké-
szült erkélyen kb. 30 méter ma-
gasból lenézni a tárnában forgó 
óriáskerekére. Para… Aztán a tár-
na alján megnyugodva veszi az 
ember tudomásul, hogy még 30 
méterrel lejjebb van egy lenyűgö-
ző csónakázó tó is. Az ott eltöltött 
idő elég volt arra, hogy eldönt-
sem, a tordai sóbánya egy jövőbe-
ni családi erdélyi kirándulás 
egész napos programja lesz!

Mivel a buszban forgott az „idő 
korongja” csapattunk is tovább. 
Menni kellett, mert várt minket 
Torockó és az ottani szállásadó-
ink. Pálinka, szállásfoglalás, pá-
linka, WIFI ellenőrzés és gyors 

telefonok haza, pálinka, vacsora, 
pálinka. Esti falunézés. Sokat 
nem láttunk a faluból, de jól érez-
tük magunkat. Pálinka.

A reggeli dupla napkelte elma-
radt, mert az évnek ebben a sza-
kában már nem látható a falu lát-
ványossága, amikor is a horizont 
mögül felkelő nap újra elbújik a 
Székelykő szikla mögé, majd is-
mét előbukkan, újra felkel. (Foga-
dalmam ugyanaz, mint Tordán.) A 
reggeli falunézést is elrondította 
egy terepfutó verseny zászlóerde-
je. Az unitárius templomba beju-
tottunk, gyönyörű.

Sajnos újra buszra kellett száll-
nunk és becéloztuk a Király-erdőt. 
A turistamozgalmat támogató Zi-
chy Ödön grófról elnevezett és 
1903-ban feltárt cseppkőbarlangot 
látogattuk meg. Rév és Vársonko-
lyos települések között félúton a 
Sebes-Körös völgyében található. 
Lélegzetelállító a barlang mind a 
680 méter látogatható szakasza. 

Amatőr barlangásznak képzelheti 
magát mindenki, aki bemegy. Kié-
pített ösvényen mentünk, de a 
szűk – néhol egészen szűk – bar-
langban testközelből szemlélhet-
tük a cseppkőképződményeket, 
olyan volt, mintha éppen akkor 
fedeznénk fel a barlangjáratot. 
Szerencsére a denevéreket – akik a 
barlang főbérlői – nem kellett test-
közelből szemlélnünk! 

A barlangból kifolyó Révtízfa-
lui patak gyönyörű vízeséssel fo-
lyik bele a Sebes-Körösbe a bar-
langtól 30 méterre.

A busztól a barlangig tartó gya-
logút kb. 2/3-át vasúti síneken 
kellett megtennünk. Félelmetes 
volt átmenni a sötét, kanyarodó, 
szűk vasúti alagúton. Odafelé 
nem találkoztunk vonattal, de 
vissza kettő is jól ránk ijesztett. 
Szerencsére nem az alagútban ta-
lálkoztunk velük! 

Erdélyi utunk utolsó állomása 
Nagyvárad volt. Szent László 

templom, főtér, korzó. Fogyott 
az idő, a kitartás, az erő és a tü-
relem.

Nem sokkal este tíz után állt 
meg a busz az evangélikus temp-
lom előtt.

Nincs az a pénz, amiért kihagy-
nám a következő evangélikus er-
délyi kirándulást! «

Szponzori vacsora a kertbarátoknál

►
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 » BAKSAY ERIKA

Abonyi Tamás mesterszakács, 
a zsűri elnöke:

– Valamiért ebben az évben si-
került elkerülni a versenyláz 
okozta túlkapásokat a főzés so-
rán. Bátran mondhatom, hogy ki-
vétel nélkül mindegyik étel étter-
mi színvonalú volt, nyugodtan 
feltálalnám a saját éttermemben 
őket. 

A versenykihívásnak nagyjából 
80%-ban sikerült megfelelni, 
vagyis, hogy szüreti, szüret idején 
ideális ételeket készítsenek a ne-
vezők. A szüreti étel jellemzően 
kiadós kell, hogy legyen, hiszen 
egész nap dolgozunk. Jó, ha a 
megfőzése csak egy embert vesz 
ki a szüretből, célszerű, ha egy 
edényben elkészíthető, teljes étel, 
hússal, zöldséggel, szafttal, lehet 
hozzá kenyeret vagy más tartal-
mas köretet enni. Kedvencem az 
óvónők kakasgulyása volt, tartal-
mas, ízletes leves szőlőfürtöt for-
mázó tésztával, ami külön ötlet, 
jópofa, alkalomhoz illő. Vagyis 
ők jól feldolgoztak, a maguk ké-
pére formáltak egy hagyományos 
szüreti ételt, aminek az elkészíté-
séhez elvben egyetlen ember is 
elegendő. 

Hogy miként készülnék fel én 
egy szüreti főzőversenyre? Elő-
ször is keresnék egy régi szakács-
könyvet. Előkotornék belőle egy 
kicsit elfeledett receptet, kicsit 
elfeledett alapanyaggal, beszerez-
nék hozzá minden szükséges al-
kotórészt a legjobb minőségben, 
ebből 2–3 hétvégén kisebb meny-
nyiséget főznék a családnak, és, 
ha a család nagyjából két harmad 
része szeretné, amit főztem, akkor 
kicsiszolva azt főzném meg a ver-
senyen. 

Kovács Zsolt, az első helyezett 
csapat vezetője:

– Nagyon megtisztelő, hogy 
nem földvári csapatként – hiszen 
Pilisvörösvárról jöttünk – elsők 
lettünk a versenyen. Igazság sze-
rint tavaly, amikor először láto-
gattunk Dunaföldvárra eleve jól 
kezdtünk egy második helyezés-
sel, de ezt most sikerült megfejel-
nünk. Az általunk készített menü 
jellegzetesen sváb ételeket tartal-
mazott, így egy sváb bablevest 
krumpligombóccal, illetve egy fi-
nom savanyú káposztás sváb cse-
megét, tartalmas húsos ételt. 
Nagy sikert aratott mind a kettő a 
nézelődők, többi főzők körében 
is, ezek szerint a zsűrinek is be-
jött…

Nagyon jól érezzük itt magun-
kat, és már nem először. A polgár-
mester úr meghívása után lassan 
kialakul egy kapcsolat a két tele-

pülés kertbarátai, nyugdíjas klub-
jai között, új ismeretségeket, ba-
rátságokat kötöttünk, és ápolni is 
fogjuk ezeket. «

AVMM
 » TÉGER ATIS

Idén is megnyitott a szerb or-
todox templomban az AztaKe-
servit Világvége Művész Mene-
dék. A tavalyihoz hasonlóan 
idén is nyüzsgés, örömzene és 
kavalkád volt a sokak szerint 
rejtélyekkel övezett és kihasz-
nálatlan épületben. Az AztaKe-
servit Értékőr Egyesület duna-
földvári alkotók alkotásait állí-
totta ki. Péntek délelőtt még sü-
rögve, forogva rendezkedett a 
csapat készülve az estére, mikor 
is koncertjük után a Junkie Jack 
Flash és az Intim Torna Illegál is 

meglátogatott minket. Szomba-
ton Kocsis Viktor babgulyást 
készített, amivel megkínáltuk 
vendégeinket és borral, pálinká-
val koccintottunk. Reméljük, 
mindenki nagyon jól érezte ma-
gát. Köszönjük a képeket a kiál-
lítóknak. Név szerint:  Kérő Bia, 
Menyhei Andi, Menyhei Gyusz-
kó, Téger Atis, Jelenik Tibor, 
Dékány Tomi, Szigeti Sándor, 
Lukácsi Irma, Gaál Milla, Szili 
Imola, Farkas Erik, Rivnyák 
Bernadett, Ferenczi Zsolt, Bóka 
János, Nikl Dóri, Sebestyén 
Zsolt és Linger Gabi. Reméljük, 
jövőre is találkozunk. 

Illetve fesztivál értékelő… Pataki 
Dezső, a művelődési központ igazga-
tója még frissiben visszanézett a 
szüreti fesztivál hétvégéjére, és elé-
gedett volt. A városi televízióban 
beszélgettünk vele.

 » BAKSAY ERIKA

– Nem emlékszem, mikor lát-
tam ennyi embert a rendezvényen, 
összességében is, egyes programo-
kon is. Az időjárás megkerülhetet-
len téma egy szabadtéri rendezvé-
nyen. És próbálkozott is, szomba-
ton volt a hónap egyetlen szeszé-
lyesebb napja, de szerencsére any-
nyira azért nem lett hideg, annyira 
azért nem esett, hogy elriasztotta 
vagy szétkergette volna az érdek-

lődőket. Sokat néztük az eget, de 
meleg ruhával, sátorral nem oko-
zott gondot az időjárási front.

Pénteken tudatosan újítottunk 
azzal, hogy inkább a fiataloknak 
kerestünk fellépőket. Végiggon-
doltuk, hogy az összes nagy váro-
si rendezvény inkább az idősebb, 
a közép korosztály ízlésének ked-
vez, legyen akkor most valami 
frissebb. Az első fellépő, a Junkie 
Jack Flash egy feltörekvő pécsi 
rock zenekar remek hangulatot 
indított be, az Intim Torna Illegál 
pedig már van annyira ismert, sőt 
menő csapat, hogy akár a kör-
nyékről is érdemes legyen a kon-
certre utazni. Állt már a büfé, vol-
tak borosok, árusok, szóval a pén-
tek este nagyon rendben volt. 

A szombati gasztronómiai déle-
lőtt mindig bevonzza a nagyszámú 

érdeklődőt, most is így volt, jó 
hangulatban telt a Szüret Ízei főző-
verseny, idegenek is sokan sétál-
gattak, kóstolgattak a placcon. 

A szüreti felvonulásra szemer-
kélni kezdett az eső, de ez nem 
zavarta a több mint 160 táncost, a 
sok felvonuló kocsit, és szeren-
csére a nézőket sem, mert a belvá-
rosban és a Sárga Gödörnél is ren-

getegen nézték az eseményt. A 
felvonulást követő néptánc gálán 
két dunaföldvári, az Ördögszekér 
és az újonnan alakult, felnőtt tán-
cosokból álló Kaca együttes, illet-
ve a budapesti Bihari Táncegyüt-
tes lépett fel közel két órás, igen 
színvonalas műsorral. 

És, hogy a színvonalnál marad-
junk, az esti Neoton koncert az 

Mit ettünk a Szüreti fesztiválon?

Szüreti értékelő

►
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 » SZIEGL ERIKA

A Szüreti Fesztivál szombat dé-
lelőtti programja évek óta a Szü-
ret Ízei főzőverseny. Egy ismerő-
söm megkérdezte tőlem, hogy 
minek kell ennyi gasztronómiai 
rendezvény egy ilyen kisváros-
ban? Visszakérdeztem, hogy a há-
rom (máj. 1. – aug. 20. – szept. 3 
hétvége) sok-e? A városi nagyren-
dezvények mellett kisebb progra-
mokat is szerveznek civil szerve-
zetek és a város intézményei. 
Ahogy ismerem a helyi viszonyo-
kat, mindenhol van egy bográcso-
zás, palacsinta sütés, grillezés. A 
szüreti főzők nagy része civil 
szervezet, kisebb része baráti tár-
saság. A civil szervezetek egy ré-
sze az önkormányzati támogatás 
fejében szívesen vállalja a város 
aktuális vendégeinek jóltartását, a 
baráti társaságok pedig szeretik a 

szezon utolsó főzését. Jó ilyen-
kor, legalább egy évben egyszer 
találkozni.

Az idei verseny eredményei a 
következők: harmadik helyezést 
kapott a Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat helyi csoportja marha-
pörkölt ételükkel. Második helyen 
végzett az Eszterlánc Óvoda ka-
kaspörköltje. Évek óta visszajár 
hozzánk Pilisvörösvár nyugdíjas 
csapata, sváb krumpli gombócos 
bablevesük tetszett legjobban a 
zsűrinek. A tavaly alapított Ju-
mó-díjat Görög Pisti birkapörkölt-
je érdemelte meg, a zsűri különdí-
ját az évek óta legtöbb emberre 
főző kertbarátok kapták.

Először és remélem, hogy nem 
utoljára köszönthettük főzőink 
között az AztaKeservit Értékőr 
Egyesületet. A Szerb templom ad-
ta a keretet az egyesület program-
jának. Abonyi Tamás mestersza-

kács, a zsűri elnöke azonnal bele-
szeretett a helyszínbe, Zsoltiék 
kreatív programjába, kevésbé a 
srácok babgulyásába. 

Minden évben számíthatok a 
Dunaföldvári Hagyományőrző 
Íjászokra. Emlékszem három év-
vel ezelőtti húsgombócos leve-
sükre, – az nagyon ott volt. Idei 
lecsós ételük két ponttal maradt el 
a dobogótól.

Nagyon örülök, hogy visszatér-
tek az óvónők. Köszönöm Úr-Né-
meth Edinának, hogy az Eszter-

lánc Óvoda csapata megküzdött 
az erős széllel.

Köszönöm Koller Balázs, Dr. 
Wartig László és Abonyi Tamás 
hozzáértő zsűrizését.

A huszonegyedik főzőverseny 
támogatói: Dunaföldvári Strand- 
és Gyógyfürdő, Sipos Viktor, 
Marcipán Cukrászda, Dunafölvá-
ri Művelődési Központ és Könyv-
tár, Dr. Wartig László.  

Új támogatóként külön köszö-
net a Málta helyi csoportjának és 
vezetőjének, Jákli Viktornak. «

Nyáron dunaújvárosi diákok töltöt-
tek egy napot az AztaKeservit Ér-
tékőr Egyesület vendégeiként váro-
sunkban, akik kilátogattak az 
egyesület Duna-parti bázisára, 
ahol tájékoztatást kaptak a termé-
szetvédelem aktualitásairól, az 
egyesület tevékenységéről, meg-
nézhették a tiszai túra hajóját, sőt 
kenuzhattak is a Dunán. Augusztus 
végén Csongrád megyéből érkeztek 
vendégek. 

 » SZABADOS SÁMUEL

A Puszta Ötös Egyesület profil-
ja az idegenforgalom, ennek ré-
szeként a természetvédelem. Öt 
csongrádi település hozta létre a 
helyi önkormányzatok alkotta 
idegenforgalmi egyesület keretei 
közt. Az egyesület elnöke, Hor-

váth Zita városunkban nevelke-
dett, itt töltötte gyermek- és ifjú-
korát. Házassága által költözött 
Nagymágocsra 15 éve. Az inter-
neten rendszeresen figyeli szülő-
városa honlapját, itt figyelt fel a 
helyi értékőrzők tevékenységére, 
felvette velük a kapcsolatot. 

A 21 fős vendégcsapat először 
a várossal ismerkedett, a vár, a 
Duna-parti séta után a bázison 
ebéd várta őket. Ezután Karádi 
Áron, az egyesület szóvivője be-
szélt tevékenységüktől. Megnéz-
ték a hajót, a kiállított szobrokat, 
alkotásokat. Lovagolhattak a bá-
zison, a bátrabbak kenuztak is pár 
percet. 

Zita szerint hasznos volt a láto-
gatás. Az ő környékükön sok szép 
természeti érték van, például er-

dők, tavak, alföldi puszták sajátos 
élővilággal. Az idegenforgalom 
számára szeretnék elérhetővé ten-
ni ezeket az értékeke, s ehhez kö-
tődik természetvédő tevékenysé-
gük is. Szeretnék a kapcsolatot 
továbbra is fenntartani Dunaföld-
várral. 

Szeptemberben 50 fős cserkész-
csapat látgatott el a bázisra, a gye-
rekek különböző településekről ér-

keztek.  Október 6-án az évente 
megrendezett budapesti Spar Ma-
raton nemzetközi futóverseny al-
kalmából az AztaKeservit egyesü-
let a magyarországi Greenpeace 
mozgalom felkérésére egy hulla-
dék szobrot állított fel az ELTE 
campus előtti téren. Ezzel akarják 
a résztvevők figyelmét felhívni a 
környezetszennyezés globális jel-
legű veszélyeire. «

Országosan kezd ismertté 
válni az „AztaKeservit”

Huszonegyedszer főztünk

utóbbi idők nagy eseménye 
volt, a már nem fiatal előadók na-
gyon látványos, emlékezetes műsort 
adtak egy akkora tömeg előtt, hogy 
tűt sem lehetett volna leejteni…

Az éjszakát a két legendás 
földvári dj, Miszlai Gábor és Fe-
kete Gábor nosztalgia discója 
zárta, megint csak igen nagy si-
kerrel. 

A rác templomban a fesztivál ide-
je alatt idén is felvonult az AztaKe-
servit Értékőr Egyesület, kiállí-
tással, főzéssel, örömzenével, iz-
galmas színfoltként a hagyomá-

nyos programban. Úgy gondo-
lom, nagyon jó hangulatú, nagy 
közönséget bevonzó, kerek kis 
rendezvény volt az idei szüreti 
fesztivál. «

►



14. oldal

DunaföldváriDunaföldvári

Szeptember 6–9-e közt rendezte 
meg immár negyedszer a Duna-
földvári Sporthorgász Egyesület a 
háromnapos vadvízi ponty fogó 
csapatversenyt. Tizenegy csapat 
nevezett, több valószínűleg el sem 
fért volna a Kis-Dunán kijelölt pá-
lyán. A háromfős csapatok négy 
bottal versenyezhettek, a ver-
senybíróság két kilónál nagyobb 

súlyú amurt és compót is elfoga-
dott. 

 » SZABADOS SÁMUEL

A természet kedvezett a ver-
senyzőknek, hiszen végig kelle-
mes késő nyári napsütés jellemezte 
a három napot, eső, vihar nem volt, 
a vízállás is ideális volt. A csapa-
toknak igen fegyelmezetten 

Oktatással foglalkozó cég,
oktatási koordinátort

keres.
Munkavégzés helye:

Dunaújváros és
Dunaföldvár. 

Jelentkezni fényképes
önéletrajzzal

az alábbi e-mail címen
lehet:

oktatasikoordinator@gmail.com

Sokféle szervezésben jöhet létre va-
lamilyen kulturális esemény. De az, 
ahogyan a nyár végén Dunaföldvá-
ron egy koncert részesei lehettek az 
érdeklődök, nem szokásos. 

 » L. MÉSZÁROS IRMA

A város közösségi oldalán egy 
olasz fiatalember üzenetben zon-
goristát keresett. Kiderült, hogy a 
szicíliai Messina közelében lévő 
kis település fúvós zenekara, 
amelyiknek régebben volt kap-
csolata Dunaföldvárral, most is-
mét Magyarországra, városunkba 
jön – hivatalos meghívás és kap-
csolat nélkül. Augusztus utolsó 
hetét töltötték itt. Nyaralni jöttek. 

A zenekar egyik tagja, Marco 
Piscitello azonban, aki a klarinét 
szerelmese, koncertet is szeretett 
volna adni itt, ezért keresett egy 
zongoristát. A közösségi oldal 
szerkesztőjeként „akcióba” lép-
tem. Perémi Erzsébet zongorata-
nárt kerestem meg, s ő elvállalta a 
kíséretet. Vakrepülés volt ez, hi-
szen semmit sem tudtak a zené-
szek egymásról. Aztán jöt-
tek-mentek az elektronikus leve-
lezésben a kották, elkezdődött kü-
lön-külön a gyakorlás, illetve a 
koncertszervezés. Majd megszü-
letett valami, ami ismét azt bizo-
nyította, hogy a zene nem ismer 
határokat, se nyelvbélit, se másfé-
lét. 

A dunaföldvári Városháza dísz-
termében tartott koncert elején 
bemutatkozási lehetőséget kapott 
két szám erejéig a tizenkét éves 
Elisa Restifo, aki hegedűn ját-
szott. Majd jó egy órás program-
ban a két zenész, Marco Piscitello 

és Perémi Erzsébet könnyed-ko-
moly produkciója következett. 
Játszották Bach-Gounod Ave Ma-
riáját, szólt blues és klezmer, fel-
csendült Ennio Morricone, a két-
szeres Oscar-díjas olasz zeneszer-
ző egyik dala, de Vittorio Monti 
Csárdása s a brazíl Tico Tico 
című dal is. 

A fellépők örömmel játszottak, 
s a közönség élvezettel hallgatta. 
A zsúfolásig megtelt díszterem-
ben annak is fültanúi lehettek a 
magyarok, helyiek és a környék-
beli településekről érkezettek, mi-
lyen másként reagálnak a zenére 
az olaszok. Tapssal és ovációval, 
könnyed és vidám élvezettel fo-
gadták a dalokat. A koncert után 
pedig, miután az egyik fiatalem-
ber a zongorához ült, közös ének-
léssel fokozták a hangulatot. 

Tanulságos és élményteli volt 
az est. A Földközi-tenger legna-
gyobb szigetéről, Szicíliából jött 
néhány ember, hogy más orszá-
got, más vidéket lásson, s közben 
a zene erejével magukkal hozták 
temperamentumukat, zenéjüket, 
lelki gazdagságukat. «

(A DH. 2018. szeptember 4-i 
írásának szerkesztett változata)

Olasz-magyar koncert – azaz
a zene nem ismer határokat

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.

Rekord mennyiségű halat 
fogtak a versenyzők

►
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 » SZABADOS SÁMUEL

A szeptember még jól kezdő-
dött megyei első osztályú csapa-
tunk számára, Majost, az idei 
bronzérmest hazai pályán 3:0-ra 
legyőztük.  Az első félidőben Far-
sang és Hajdok találataival 
2:0-ára vezettünk. A 69. percben 
alakult ki a végeredmény Farsang 
újabb góljával. Nekünk az ered-

mény megfelelt, a vendégek nem 
tudtak újítani, 3:0-ra győztünk. 

Bonyhádon viszont súlyos 6:0-
s vereségbe futott bele gárdánk. 
Noha két alapjátékos hiányzott, 
ez nem jelenthet magyarázatot a 
nagy gólarányú vereségre. Az el-
ső félidőben már kétgólos hát-
rányba kerültünk, a folytatásban 
sokáig tartani tudta magát védel-
münk, de az utolsó tíz percben 

összeomlottunk és újabb négy 
gólt kaptunk. 

A következő fordulóban Dom-
bóvárt fogadtuk, akik szintén jó 
játékerőt képviselnek. Vendégeink 
szerezték meg az első félidőben a 
vezetést. A második félidő elején 
Pribék egyenlített. Ezután kiegyen-
lített játék folyt a pályán, az ered-
mény nem változott. Tamásiban 
0:0-ás félidő után 2:1-es vereséget 
szenvedtünk, sőt egyik játékosun-
kat a 91. percben kiállították. A 
Tolna elleni hazai találkozón to-
vább folytatódott a negatív sorozat. 

0:2-es félidő után 1:4-es vereséget 
szenvedtünk. Pontveszteségeink 
által leszakadva az élmezőnytől a 
középmezőnybe süllyedtünk.  Jól 
teljesített viszont a DFC II. a har-
madosztályban. Gyönkön gólban 
gazdag 6:6-os döntetlent értünk el, 
úgy, hogy a hazaiak a 92. percben 
egyenlítettek. Gyapát idehaza ma-
gabiztos játékkal 7:0-ára legyőz-
tük, Kajdacsot szintén hazai pályán 
5:1-re vertük. Két meccsel keve-
sebbet játszva csapatunk az ötödik 
helyen áll 5 ponttal lemaradva a 
Paks II-től. «

Gyenge teljesítményt nyújtott
szeptemberben a DFC

Augusztus 20-án mutatkozott be a 
közönségnek a Feja Box GYM klub. A 
Duna-parti bemutató meccseknek 
nem titkolt szándékkal toborzó célja 
volt. A klub néhány év kihagyás 
után tért vissza városunkba, tehát 
nem ismeretlen a környezet szá-
mukra. 

 » SZABADOS SÁMUEL

Szeptember első napjaiban kez-
dődtek az edzések a Rákóczi ut-
cában kialakított edzőteremben. 
Szeptember közepén pedig meg-
hívott vendégek jelenlétében ke-
rült sor az ünnepélyes átadásra és 
az központ bemutatására. Farkas 
Balázs edző készségesen nyilat-
kozott a kezdetekről. A második 
héten már 15 gyerek és 12 felnőtt 
látogatta az edzéseke, tehát van 
érdeklődés a sportág iránt. A lét-
szám a továbbiakban valószínű-

leg tovább fog emelkedni. A fel-
szerelések közül kiemelt fontos-
ságú a 4x4-es edző ring, valamint 
a boksz állvány, melyre négy zsá-
kot szereltek fel. Sok a kondicio-
náló eszköz, különböző súlyok, 
gravitációs eszközök. A jövőben 
ezek száma is bővül. Jelenleg egy 
termet használnak a sportolók, de 
hamarosan felszerelik a másik 
termet is, s így majd 150 négyzet-
méter alapterületen zajlanak majd 
a foglalkozások. 

A fiatalok a 6–14 éves korosz-
tályt jelentik, őket is két csoportra 
osztották a tíz éves korhatártól. A 
gyerekek heti három edzésen 
vesznek részt a délutáni órákban, 
a felnőttek minden nap este edze-
nek. Farkas Balázs maga is aktív 
ökölvívó. Szeptemberben egy ki-
ütéses győzelmet aratott, s jelen-
leg a profi nehézsúlyú ranglista 4. 

helyén áll hazánkban. Az edző 
személyes példája nyilván ösz-
tönzően hat majd tanítványaira. 

Feja Tibor, a klub elnök tulaj-
donosa beszédében elmondta, 
hogy klubjának országos hálózata 
van, és később a kedvező földraj-
zi fekvés miatt regionális köz-
ponttá fejlesztenék Dunaföldvárt. 
A város ismeretségén és sportéle-
tén ez nagyot lendítene. Idővel 
versenyeken is szeretnék indítani 
a tehetségesebbeket, hiszen a ko-
rábbi években több helyi sportoló 

ért el a klub színeiben szép hazai 
és nemzetközi sikereket, erre pél-
da Farkas Balázs. Városunk pol-
gármestere örömét fejezte ki, 
hogy ismét visszatért Földvárra 
az ökölvívó sport. Ez újabb spor-
tolási, szabadidő eltöltési lehető-
ség. Reméli, hogy a tömegsport 
jelleg mellett a versenysport 
szintjén próbálkozók sikereikkel 
öregbítik majd városunk hírnevét. 
Jelezte, hogy az önkormányzat a 
lehetőségei tükrében támogatni 
fogja az új vállalkozást. «

Ünnepélyes keretek közt nyitották 
meg az edzőtermet

kellett együttműködni, hogy 
legyen fogás, de jusson idő pihen-
ni, tisztálkodni, ha kissé nomád 
körülmények közt is. Kiss Lajos 
egyesületi elnök örömmel számolt 
be arról, hogy fogás terén rekord 
született. 284 kg halat fogtak a 
versenyzők, ez csapatonként átlag 
25 kg. Összesen 66 darab hal lett 
a kiírás szerint fogásként elköny-
velve. Többen fogtak 8–10 kiló 
körüli pontyokat. A verseny győz-
tese a Reichert István, Szántó At-
tila és Szántó János felállású gár-
da lett 84 kilós fogással. Reichert 

János, a csapatkapitány örült, 
hogy ismét győztesek lettek. Mind 
a négy alkalommal indultak a ver-
senyen, az első kettőt meg is nyer-
ték, s idén ismét ők lettek a győz-
tesek. Izgalmas volt a három nap, 
hiszen szinte óráról órára változott 
az állás a kifogott halak súlyától 
függően. Így tehát a többi csapat 
eredményeit folytonosan követni 
kellett. Voltak problémás, bonyo-
lult fogások is, hiszen a Kis-Duna 
ezen szakasza igen változatos, 
változó medermélység, hídron-
csok jellemzik a területet. A siker 

által inspirálva a győztesek szeret-
nék jövőre megvédeni elsőségü-
ket. A legnagyobb fogásért járó 
különdíjat Téglár István nyerte 
11,3 kg fogással. Jó negyven éve 
horgászik a Kis-Dunán, de ekkora 
halat még nem fogott. Ami az ér-
dekesség, hogy a verseny kezdete 
után egy órával már meg is volt a 
nagy fogás, tehát számukra jól in-
dult a nap. A végén csak ötödik 
lett a csapatuk, tavaly viszont ők 
voltak az elsők. A különdíj is nagy 
siker Téglár István szerint. El-
mondása szerint viszonylag egy-

szerű volt a nagy zsákmány kifo-
gása, nem kellett vele sokat küz-
deni. Az értékelés, díjkiosztás 
után közös ebéddel zárult a há-
romnapos verseny. «

►
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Élénk érdeklődés kíséri városszerte 
az épülendő sportcsarnok körül zaj-
ló eseményeket. Holler Ferenc, a 
Holler UNFC elnöke adott tájékozta-
tót a jelen állásról. 

 » SZABADOS SÁMUEL

Ami már biztos, 2017 decem-
ber 22-én elfogadták a pályázatot. 
Ez örvendetes dolog, de másnap, 
23-án járt le a TAO támogatások 
benyújtásának határideje, így 
meg kellett várni az idei évet, 
hogy ősztől TAO pénzekhez le-
hessen jutni. Az építési költség 
758 millió forint a tervek szerint, 
ehhez bizony jelentős támogatá-
sokat kell még szerezni. A Holler 
UNFC vezetése az őszi hónapok-

ban keresi fel a helyi és a kör-
nyékbeli üzemeket, vállalkozókat 
a támogatások elnyerése érdeké-
ben. A klub külön szakértői stábot 
alakított ki, hogy megkönnyítse 
az adminisztrációs munkát, segí-
tenek kitölteni a dokumentumo-
kat, sőt előre nyomtatott lapokkal 
egyszerűsítik a teendőket. Úgy 
tűnik, van adakozó kedv, sőt né-
hány környékbeli nagyvállalat je-
lentős összegeket szán a támoga-
tásra. A buszmegálló mögötti te-
rületet a város adta az építkezés-
hez, ahova bevezető utakat és 
parkolót is építeni kell. 

A csarnok multifunkcionális 
lesz. Többféle labdajátékra alkal-
mas, például kézi-, kosárlabda, te-

remfoci. A 9 méteres belmagasság 
röplabda pálya kialakítását is lehe-
tővé teszi. A játéktér borító burko-
latot is kap. Lehetséges kiállításo-
kat, koncerteket is szervezni. Nagy 
bejáraton autóval is be lehet állni 
pakolás céljából. Lesz benne büfé, 
konditerem, több öltöző, több vi-
zesblokk. 600 nézőt fogad be a 

csarnok, ebből 300-an ülve tudják 
követni az eseményeket. A mobil 
lelátókkal tetszés szerint alakítható 
a belső tér. Intézmények, magán-
személyek számára bérelhető. 
Központi fekvése miatt gyorsan 
elérhető, szinte a belvárosban fog 
állni, iskolák közelében, a busz-
megálló mellett. «

Jövő tavasszal elkezdődhetnek az 
új sportcsarnok földmunkái

Általános felhívás
Tisztelt Ingatlan Tulajdonos/Használó!

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztaság fenntartásáról, az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 
14/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelete és a közterületek elnevezéséről, elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és 
a házszám megállapításának szabályairól szóló 11/2014. (IX.25.) önkormányzati rendelete értelmében kérem, hogy 

2018. november 30-ig
szíveskedjen

• az ingatlanáról a járdára vagy az úttestre kihajló fa, bokor és cserje ágakat levágni
• az ingatlanán kívül (előtt, mellett) közterületre Ön által ültetett sövényt, bokrot, fát megnyesni oly módon, hogy az a közlekedést 

sem a járdán, sem az úttesten ne akadályozza, a villanyvezetéket ne takarja el, a vízelvezető árkot ne zárja el (szükség esetén kivágni)
• a házszámot az ingatlan utcafronti kerítésére vagy a ház falára az utcáról jól látható módon elhelyezni (a házszám bármilyen idő-

járás álló anyagból és formátumban elkészíthető, kötelező forma, anyag vagy méret nincs)

2018. november 30-át követően az egész város területén az utcák bejárással a
helyszínen ellenőrzésre kerül, ki nem tett eleget a felhívásnak.

Felhívom a figyelmét, hogy a megadott időpontot követően – amennyiben jelen felhívásban foglaltaknak 
nem tesz eleget – külön felszólítás nélkül a munkát az önkormányzat elvégzi, a hiányzó házszámot nem pó-

tolja, annak elhelyezésére hatósági határozatban kötelezést fog kiadni.

Tájékoztatom, amennyiben az Ön ingatlanáról kilógó fa vagy bokor esetén a munkát az Önkormányzatnak kell elvégeznie, arról 
dátumbélyegzős fénykép készül, és a munka nagyságrendjétől függően az elvégzett munka költségét a tulajdonosra/használóra kiter-
heljük. 

Tájékoztatom továbbá, hogy az Önkormányzat által telepített közterületi növények, fák, bokrok, sövények kezelése az Önkormány-
zat feladata, legyen az bárki ingatlana előtt is.

Felhívom szíves figyelmét, amennyiben a jövőben közterületre bármilyen növényt kíván telepíteni, arra a Polgármesteri Hivatalban 
fa telepítési engedélyt kell kérnie. Engedély nélkül telepített növényt az Önkormányzat külön értesítés nélkül jogosult eltávolítani.

Köszönettel: Horváth Zsolt sk., polgármester


