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Horváth Zsolt, Dunaföldvár pol-
gármesterének a városi televízió-
ban elmondott beszédéből.

 » BAKSAY ERIKA

Kedves Földváriak! Magam és 
a város önkormányzata nevében 
szeretném köszönteni Önöket, és 
egyben eredményes, boldog 
újesztendőt kívánni. Az ember az 
újba lépve visszanéz a régire, 
nézzük hát meg, mi minden tör-
tént városunkban 2018-ban! 

Elmondhatjuk, hogy 2018 az 
építkezések éve volt. A teljesség 
igénye nélkül: megújult-kibő-
vült, a kor követelményeinek 
megfelelő tartalmat és formát ka-
pott a bölcsőde. Megújult a kül-
végi óvoda. Felújítottuk és kor-
szerűsítettük a külvégi iskola 
épületét. Megszépült a Duna-par-
ti sétány és környezete. Új kön-
tösbe öltözött a Béke tér. Meg-
épült a fedett piactér, amely egy-

ben közösségi tér is lesz. Folya-
matban van a város intézményei-
nek energetikai korszerűsítése. 
Elindítottuk a Könyvek Háza 
projektet, ami a kultúra korszerű, 
modern terét fogja jelenteni. 

Nem a mi beruházásunk, de 
fontos említeni a nemrégiben át-
adott Vajda Papírgyár dunaföld-
vári üzemét, s ha minden igaz, 
épül tovább.

Mindezen építkezések, mun-
kálatok sok türelmet igényeltek 
a lakosságtól, de a beruházások 
elkészültek, birtokba vettük 
őket, használjuk, élvezzük váro-
sunk épülését, szépülését. 

A 2019-es év mindezek foly-
tatása lesz. Az önkormányzat 
fontosnak tartja, hogy stabil és 
megbízható gazdasági, pénz-
ügyi környezetben tegye mind-
ezt, gyarapodjon, épüljön, mi-
közben megbízhatóan működte-
ti a várost, az infrastruktúrát, 

intézményeit, a gyermekintéz-
ményeket, kultúrát, sportot. A 
város gazdálkodása biztonsá-
gos, vagy annál több: hiszen 
részben pályázati forrásokból, 
részben önerőből képesek va-
gyunk építeni, fejleszteni. A la-
kosság dolga az, hogy vélemé-
nyével, észrevételeivel segítse a 
munkánkat, és továbbra is visel-
je türelemmel az építkezésekből 
adódó kényelmetlenségeket. 

A célunk az, hogy 2019-ben is 
rendelkezésre álljon mindaz a 
szolgáltatás és ellátás, akár az 
egészségügy, akár az oktatás 
vagy kultúra terén, ami eddig 
megvolt, sőt, e szolgáltatások 
javuljanak. Célunk, hogy kör-
nyezetünk épüljön, szépüljön, 
komfortossá váljon. Célunk, 
hogy az itt élők a munkahelyek-
kel és szolgáltatásokkal együtt 
jól boldoguljanak, testileg-lelki-
leg és anyagilag is biztonságban 
és jólétben élhessenek családja-
ikban, és a tágabb közösségben. 

Eredményes és Boldog újévet 
kívánok minden dunaföldvári-
nak!

Adjon Isten minden szépet 
Irigyeknek békességet,
Adjon Isten minden jót,
Hazug szájba igaz szót.

Hontalannak menedéket,
Éhezőknek eleséget,
Tollat író kezébe,
Puját asszony ölébe.

Legényeknek feleséget,
Szegényeknek nyereséget,
Áfonyát a havasra,
Pisztrángot a patakba.

Istenhitet a pogánynak,
Hű szeretőt a leánynak,
Szép időben jó vetést,
Szomorúknak feledést.

Sarkvidékre hideg telet,
Az árváknak jó kenyeret,
Fegyvereknek nyugalmat,
Szelíd szónak hatalmat.

Betegeknek egészséget,
Fuldoklóknak reménységet,
Vitorlának jó szelet,
Napfényből is eleget.

Jó lövést az ordasokra,
Nyíló ajtót vaskapukra,
Vándoroknak fogadót –
Isten adjon minden jót!

Kívánok hitet, kedvet,
emberarcú emberséget,
békességet, igazságot,
szeretetet, tiszta csöndet
és mosolyból minél többet!

(székely újévi jókívánság)

intézményeit, a gyermekintéz-
ményeket, kultúrát, sportot. A 
város gazdálkodása biztonsá-
gos, vagy annál több: hiszen 
részben pályázati forrásokból, 

December 11-én ünnepélyes keretek 
közt került sor a külvégi iskola át-
adására. A gyerekek színes műsor-
ral kedveskedtek az ünnepség részt-
vevőinek. Horváth Zsolt polgármes-
ter beszédében megemlítette, hogy 
1999 óta nem volt jelentősebb fel-
újítás az épületen. 

 » SZABADOS SÁMUEL

A leromlott állag miatt döntött 
a testület a felújításról, melyhez 
az anyagi hátteret a megyéhez 
2016-ban benyújtott iskolaépü-
let-felújítási pályázatból biztosí-
totta a város. A felújítási munká-
latokat Dunaföldvár városa és a 
Szekszárdi Tankerületi Központ 
közösen végezte. A munkálatok a 

külvégi óvoda épületére is kiter-
jedtek. Sor került a padlózat lak-
kozására, falak festésére, a fűtés- 
és világítástechnika kicserélésé-
re. Napkollektorok kerültek a 
tetőre. A munkálatok során az is-
kola átcsoportosításokkal megol-
dotta, hogy a tanítás fennakadás 
nélkül folyjon. A polgármester 
örömét fejezte ki, hogy a diákok 
decembertől egy korszerű, 21. 
századi színvonalat felvonultató 
épületben folytathatják tanulmá-
nyaikat. A kellemes környezet 
hozzájárul ahhoz, hogy a diákok 
a jövőben fokozzák tanulmányi 
teljesítményüket és jól érezzék 
magukat az intézményben. Ger-
zsei Péter, a Tankerületi Központ 

igazgatója beszédében hangoztat-
ta, hogy reálisnak tartották a fel-
újítást, hiszen az épület sok tekin-
tetben nem felelt meg a modern 
oktatás feltételeinek, és ezért 
minden eszközzel támogatták a 
pályázat elnyerését és a munkála-
tokat. Igazgatóként alaposan is-
meri városunk oktatási intézmé-
nyeit. Fenntartóként és működte-
tőként is nagy öröm számára, 
hogy mindez megvalósult és mo-
dern környezetben zajlik majd az 
oktató munka. 

Ifjú Viczai János cége a szige-
telést, a fűtéstechnikai munkála-
tokat végezte. Figyelembe kellett 
venni az oktatási intézményekre 
vonatkozó szempontokat, elvárá-
sokat. Örömmel vállalta és irányí-
totta a munkálatokat, hiszen a 
nyolcvanas években ő maga is az 
iskola diákja volt.

Átadták a felújított
külvégi általános iskolát
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Üléstermi
tudósítások
Dunaföldvár város képviselő-testülete 
december 18-án tartotta soros ülését, 
melynek napirendjén 21 nyilvános ülé-
sen tárgyalandó téma szerepelt.

 » BAKSAY ERIKA

Az első napirendben a testület 
elfogadta a város Településszer-
kezeti Tervét, majd elfogadta a 
Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, 
Bölcsőde és Konyha Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módo-
sítását, az intézmény Pedagógiai 
Programját illetve felvételi sza-
bályzatát. A testület vita után dön-
tött az intézményi konyha bérbe-
adási tevékenységének szabályo-
zásáról, majd elfogadta a helyi 
Esélyegyenlőségi Programot. 

A képviselők tulajdonosi hozzá-
járulást adtak ingatlan telephely 
céljára történő használat megszün-
tetéséről illetve engedélyezéséről, 
majd hozzájárultak a Művelődési 
Központ és Könyvtár létszámbőví-
téséhez. Elfogadták a hivatal 2019. 
évi Belső Ellenőrzési Tervét, majd 
stratégiai együttműködési megál-
lapodás kötéséről döntöttek a 
PROTHEUS Holding Zrt-vel. El-
bírálták a közköltségen történő te-
metések végzésére beérkezett pá-
lyázatokat, majd galambok elleni 
védekezésről döntöttek a Béke tér 
5, illetve a Beszédes-híd parti ré-
szének galambmentesítése céljá-
ból.

A testület módosította Duna-
földvár közigazgatási területén a 
szerződéses autóbusz-közleke-
dést, majd pályázat benyújtásáról 
döntött kerékpárutak és járdák 
felújítására (Paksi, Kéri, Fel-
ső-Bölcskei utcákon), illetve a 
Felső-Bölcskei-Bezerédj utca sar-
kának közvilágítási hálózatának 
kiépítéséről döntött. 

Ezután a képviselők a Part-Ol-
dalak Kulturális Egylet helyi újság 
lapszámnövelése érdekében be-
nyújtott kérvényét támogatták, 
majd magánszemélyek ingatlanok-
kal kapcsolatos kérelmeit bírálták 
el, végül támogatták a Dunaföld-
vári Vízisportkör Egyesület visz-
szatérítendő támogatás fizetési ha-
táridejének módosítási kérelmét.

Évértékelő beszélgetésre, évzáró 
vacsorára hívta a képviselő-testü-
let tagjait, a támogatókat és a 
szerkesztőség tagjait a Part-Olda-
lak Kulturális Egylet elnöke, dr. 
András Ferenc. 

 » L. MÉSZÁROS IRMA

1998-ban a Dunaföldvári 
Part-Oldalak kiadására vállal-

kozva alakultak, majd a havi-
lap mellett 2002-től a Duna-
földvár Tv heti műsorát is szer-
kesztik. Így Dunaföldvár meg-
határozó médiaorgánuma lett. 
Az Év mecénása és a Duna-
földvár Kultúrájáért díjjal elis-
mert egylet 2018-ban az önkor-
mányzat támogatásával három-
ezerre emelhette a példányszá-
mot, remélve, hogy így minden 
házba, lakásba eljut. S mivel 
többen panaszolták, hogy az 
újság nem került a postaládá-

jukba, 2019-ben ötszázzal 
megemelik.

Az évzáró mindig az összeg-
zés, a szembenézés ideje is, akár 
az egyén, akár egy közösség ese-
tében. Szembenézés önmagunk-
kal, mi sikerült az elmúlt évben, 
mit csináltunk rosszul, s mit kel-
lene másként tennünk. S ha iga-
zán komolyan gondoljuk, akkor 
biztosan változtatni is tudunk. 
Eredményes újesztendőt, békes-
séget és jó egészséget kívánunk 
minden kedves olvasónknak! «

Huszonkét
évfolyam

Ünnepélyes keretek között avatták 
fel december 7-én hivatalosan is a 
Hungária Takarék megújult fi ókját 
Dunaföldváron.
Az esemény fényét Süli János, Hor-
váth Zsolt, Brauer János és Gáspár 
Csaba ünnepi beszéde emelte.

A dunaföldvári kirendeltség 
több mint 40 évig a Béke tér 5. 
szám alatti épületben működött. A 
Hungária Takarék vezetése fon-
tosnak tartja, hogy meglévő és le-
endő ügyfeleinek kiszolgálása 
korszerű, a mai kor elvárásainak 
megfelelő környezetben történ-
hessen. Tekintettel erre a koráb-
ban központként működő Fehér-
vári u. 4. szám alatti épületét a 
pénzintézet a közelmúltban ennek 
szellemében átalakította, és ide 
költözött át a dunaföldvári kiren-
deltsége.

A december 7-i avatáson Süli 
János, a Paksi Atomerőmű két 
új blokkjának tervezéséért, 
megépítéséért és üzembe helye-
zéséért felelős tárca nélküli mi-
niszter, országgyűlési képviselő 
kijelentette: nemcsak az a cél, 
hogy megépüljenek az új paksi 
blokkok, hanem az is, hogy átfo-
gó térségfejlesztés is megvalósul-
jon. Ezen törekvéssel mutat egy 
irányba a Hungária Takarék és 
kirendeltségének cégfilozófiája, 
miszerint a lakossági ügyfélkörön 
felül kiemelt fontosságú a kisvál-
lalkozói, önkormányzati, mező-
gazdasági termelők kiszolgálása 
és fejlődésük elősegítése.

Dunaföldvár mindig is dolgos, 
szorgalmas és takarékos település 
volt – emelte ki Horváth Zsolt, a 
város polgármestere. Nem vélet-
len, hogy már 1956 őszén meg-
alakult a Dunaföldvár és Vidéke 
Takarékszövetkezet, akkor még 
csak egy négyszer négy méteres 
helyiségben. A most új helyre át-
költözött, teljesen új köntösbe öl-
töztetett kirendeltség is jelzi a je-
lentős változásokat, mind az épü-
let kialakítása, mind a felszerelt-
ség, mind pedig a korszerű pénz-
ügyi műveletek szempontjából.

Az átadás köszönhető annak a 
fejlődésnek, melyet a pénzintézet 
mutatott az elmúlt időszakban. 
Ezt már Brauer János, a Hungá-
ria Takarék igazgatóságának el-
nöke mondta. Végigtekintve a du-
naföldvári fiókon, a felszereltsé-
gen, a munkatársi képzettségen és 
a lehetőségeken, nyugtázható a 
nyugat–európai színvonal, ezzel 
együtt az, hogy a szövetkezet be-
érte önmagát.

Gáspár Csaba, a Hungária Ta-
karék ügyvezető igazgatója arra 
hívta fel a figyelmet, hogy a szö-
vetkezet, köszönhetően kiterjedt 
termékkörének, Dunaföldváron is 
versenyképes bármelyik bel– és 
külföldi hitelintézettel. Jelenleg a 
pénzintézet már olyan jelentős tő-
keerővel rendelkezik, aminek kö-
szönhetően, akár a paksi erőmű 
beruházáshoz kötődő, több milli-
árdos forrás igényeket is megbíz-
hatóan képes teljesíteni.

A múlt évi takarékszövetkezeti 
összeolvadások következtében 
2017. szeptember 30-tól a duna-
földvári kirendeltség a Hungá-
ria Takarék egyik kiemelt fiók-
jává vált.

Jelenleg a kirendeltségen 10 fő 
magasan képzett munkatárs dol-
gozik, valamint itt működik a 
Hungária Takarék számviteli és 
kontrolling igazgatósága is az 
egysülés óta.

A Hungária Takarék dunaföld-
vári működésének elsődleges 
célja a város lakosságának, vál-
lalkozásainak és az önkormány-
zat igényeinek teljes körű kiszol-
gálása, ennek érdekében az új 
helyen már a SZÉF szolgálta-
tást is elérhetővé tették ügyfele-
ik számára. Minden termék, ami 
más pénzintézetnél megtalálha-
tó, az a takarékszövetkezetnél is 
elérhető, legyen az hitel, betét, 
állampapír, biztosítás, egészség-
pénztár, nyugdíjpénztár stb. A 
Hungária Takarék hisz abban, 
hogy Dunaföldvár lakóinak fon-
tos, hogy takarékszövetkezet 
működik a városukban, és tudják 
kellő bizalommal kire bízni a 
pénzüket, illetve, ha hitelre van 
szükségük, tudják, hogy hozzá-
juk mindig bizalommal fordul-
hatnak, korrekt, személyre sza-
bott ügyintézésre számíthatnak.

Egy kicsit tágabb kitekintéssel 
kiemelten fontos a Hungária Ta-
karék számára Tolna megye me-
zőgazdaságának szakszerű és 
hatékony támogatása a pénz-
ügyek területén. Évtizedek óta er-
re az ágazatra építették a fejlődé-
süket, továbbra is ezen az úton 
szeretnének járni.

Átadták a Hungária Takarék
megújult fi ókját
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Karácsony előtt a Templom utca 32. 
számú volt iskolaépületben került 
sor a helyi szervezet csomagosztó 
akciójára. Jákli Viktor elnök öröm-
mel újságolta, hogy az épület a szer-
vezet új központja lett. 

 » SZABADOS SÁMUEL

Több helyiségből áll, a tanoda 
is itt működik, alkalmas közössé-
gi rendezvények lebonyolítására. 
Korábban a katolikus egyház tu-
lajdona volt. A csomagosztást a 
karácsonyi Adni jó akció előzte 
meg, mikor is a szervezet aktivis-
tái a Spar áruházban adományo-
kat gyűjtöttek, főleg tartós élelmi-
szert és édességet. Volt gyűjtés 
Pakson is, valamint a solti Aldi 

áruház szavatossági időhöz köze-
ledő készleteit bocsátotta rendel-
kezésre. Nagy mennyiség gyűlt 
össze. Jákli Viktor statisztikái 
alapján beszámolt arról, hogy 
csak lisztből 11 mázsa, cukorból 
500 kiló, étolajból 250 liter lett a 
készlet. A földvári malom ez év-
ben is tíz mázsa lisztet adomá-
nyozott, ebből a mennyiségből jut 
majd húsvétra is. Országos sta-
tisztika is napvilágra került, pél-
dául tészta csomagból 55 tonna 
gyűlt össze. Örömteli dolog, hogy 
olyanok is adományoztak, akik 
rajta vannak a rászorultak listá-
ján. A csomagok értéke kb. 6–7 
ezer forint volt. Főleg tészta, cu-
kor, liszt, konzervek és édességek 

kerültek bele. Postán keresztül a 
szervezet 260 meghívót küldött 
ki. Az adományozottak többsége 
évek óta rajta van a szolgálat lis-
táján, melyet a családsegítő szol-
gálat, az egyházak, iskolák, a vö-
röskereszt véleményezése alapján 
állítanak össze. A korábbi évek-

hez hasonlóan a szolgálat csoma-
gokat osztott a környékbeli tele-
püléseken, Solton, Bölcskén, Da-
ruszentmiklóson, Előszálláson, 
kb.10–15 csomagot településen-
ként. Az adományozottak listáját 
itt a helyi szociális munkások ál-
lították össze. «

Új helyszínen osztott segélycsomagokat 
a Máltai Szeretetszolgálat

A korábbi évek hagyományait kö-
vetve idén is melegétel osztásra 
került sor az ünnepek idején első-
sorban családok részére. Az Alap-
ellátó Szolgálat és a Vöröskereszt 
közös szervezésében a szolgálat 
Duna utcai épületében kaptak dél-
ben meleg ételt a rászorultak. 

 » SZABADOS SÁMUEL

Jung Katalin, a szolgálat veze-
tője hangsúlyozta, hogy az ünne-
pek idején a Népkonyhai Szolgá-
lat nem üzemel, ezért volt fontos 
megszervezni az akciót. Koráb-
ban a helyi cégek adományai fe-
dezték az összeget, idén egyetlen 
cég, a Pannonia Bio, ismertebb 
nevén a bioetanol fedezte az ösz-
szes költséget másfél millió fo-
rint értékben. Ötven család ré-
szesült a juttatásban. Többségük 
a népkonyhai étkezőkből került a 
keretbe. A szolgálatvezető meg-
említette azt is, hogy néhány csa-
lád nem vette igénybe a lehetősé-

get. Az ételeket az Aranyfácán 
étterem készítette kedvező áron. 
A minőség nagyon jó volt, bár-
melyik család megirigyelhette 
volna a napi menüt, ahol többek 
közt töltött káposztát, pörköltet, 
sült csirkét, kolbászos lencsefő-
zeléket szolgáltak fel. A Vörös-
kereszt az ünnepek alatt édessé-
gekkel, süteményekkel egészítet-
te ki az ebédet. A rászorultak 
szinte mindegyike háláját fejezte 
ki, hogy ünnepek alatt ételhez 
juthattak. Dicsérték az ételeket 
és a felszolgálást. A szolgálat az 
ünnepek alatt is tisztálkodási, 
mosási lehetőséget biztosít az 
igénylőknek. «

Idén is volt melegétel osztás az 
ünnepekkor

Jónak lenni jó! 
Ugye ismerik a mondást? Nemcsak a 
közmédiából, hanem saját tapaszta-
lataikon keresztül is. Mert a jócsele-
kedet annak is örömet jelent, aki el-
követi. Sőt, biztosan állíthatjuk: a 
jótékonyság boldoggá tesz. Mert ön-
zetlenül segíteni másokon az egyik 
legszebb emberi tulajdonság. 

 » V. LAJKÓ ANITA

2014 óta a decemberek a 
Gyöngy Fitnessben az adomány-
gyűjtésről szólnak. A Baranyai 
Gyöngyi által vezetett épület ad 
otthont e szép és nemes kezdemé-
nyezésnek. A nála és vele együtt 
dolgozó Homó Ágnes négy évvel 
ezelőtt egy kis kosárkát helyezett 
ki a recepción a következő felhí-
vással: „Tégy jót! Közeleg a kará-
csony! Az idén is könnyítsük és 
szépítsük meg egy többgyerme-
kes család ünnepét! Köszönjük, 
ha segítesz!” Innen indult a kez-
deményezés, amely négy év alatt 
olyannyira kinőtte magát, hogy a 
szervezők is ámulatba esnek. 
Nemcsak az adományok mennyi-
sége és mértéke miatt, hanem az 
emberek jósága miatt. Homó Ág-
nes, a gyűjtés koordinátora abból 
az alapigazságból indult ki, hogy 
sok kicsi, sokra megy. De ő maga 
is hihetetlen örömmel tapasztalja, 

hogy az emberek (különösen ka-
rácsony közeledtével) keresik a 
lehetőséget az adakozásra. Már 
decembert megelőzően is eljutnak 
hozzá megkeresések, felajánlá-
sok, visszatérő adományozók. A 
felajánlások mértéke széles ská-
lán mozog: van, aki egy tábla cso-
koládét kínál fel, van, aki 100– 
200 000 forintot. Az egész gyűj-
tés anonim, sem az adományo-
zók, sem az adományozottak nin-
csenek nevesítve. Mi több: de-
cember 23-a estéjén, amikor az 
összegyűjtött adományokat eljut-
tatják a családokhoz, a szervezők 
névtelenül, bejelentkezés nélkül 
érkeznek. Nem mondanak sem-
mit azon kívül, hogy szeretnék a 
kiválasztott családok karácsonyát 
szebbé varázsolni, mert Ági má-
sik jelmondata: „Mindenkinek jár 
a karácsony!” Az idén nyolc du-
naföldvári – ez kifejezett céljuk a 
szervezőknek, hiszen a felajánlá-
sok nagy része városunkból érke-
zik – családot leptek meg kará-
csony előestéjén. Mind többgyer-
mekes, szegény-szerény körülmé-
nyek között élő család. 8 család, 
20 gyermek és óriási öröm. A 
(sokszor csak jelképes) fa alá fő-
leg tartós élelmiszer, ruhanemű és 
játék kerül. De egy közeli vállal-
kozó felajánlott egy teherautónyi 
tűzifát is, fenyőfát is ajándékoz-

tak, sőt egy közeli cukrászda jó-
voltából egy éven keresztül egy 
család minden gyermekének 
megsütik a szülinapi tortáját. Ági 
fontosnak tartja elmondani, hogy 

a kezdeményezés az évek alatt sa-
ját útjára lépett. Ők soha nem kér-
nek, csak felhívnak, szerveznek, 
koordinálnak. Az emberek egy-
mástól szerzik a hírt, és egy ►
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közösségi háló segítségével 
is tájékozódhatnak. Aktívan jelen 
vannak a szervezők a faceboo-
kon, folyamatosan informálva az 
érdeklődőket. „Ez azért fontos, 
mert a bizalmat erősíti. Látják, 
nyomon követhetik felajánlásuk 
sorsát. Tudják, hogy adományuk 
jó helyre kerül. Fényképet az ösz-
szegyűlt adományokról mindig 
közzé teszünk, de a megajándé-
kozott családokról soha. Nem 
akarjuk kellemetlen helyzetbe 
hozni őket, hiszen mások jószívű-
ségének (el) fogadása nem egy-
szerű lélektani folyamat.” – me-
séli Ági az évek alatt megfogal-
mazott érzéseit. „Adni jó, de egy-
ben nehéz is! Olyannyira a szer-
vezés hatása alá kerülök a hónap 
során, hogy sokszor aludni se tu-
dok. Minden gondolatom e körül 
forog, és látva a meghatódott csa-
ládok sorát hetekig zakatol ben-
nem az élmény. Volt olyan év, 
amikor azt mondtam, jövőre nem 
csinálom, aztán december köze-

ledtével a feladat újra megtalált. 
Mert annyi pozitív energia (is) 
kapcsolódik egy ilyen összefo-
gáshoz, hogy a nehézségek emel-
lett eltörpülnek”. Kiemelt például 
egy édesanyát, aki egyedül neveli 
öt gyermekét, mégis felajánlott. 
Mert tudja, hogy milyen jó érzés 
nemcsak kapni, hanem adni is. 
Ági szerint lélekemelő megta-
pasztalni, hogy az emberek képe-
sek az összefogásra: az ő gyűjté-
sükben is több száz ember vesz 
részt. A beszélgetés során több-
ször hangsúlyozta, hogy egyedül 
kevés lenne a feladat elvégzésé-

hez: sok jó barátja segíti ennek a 
csodának a megvalósításában, és 
a családja is szorosan mellette áll. 

Az összegyűlt pénzt kizárólag 
élelmiszerre költik, ehhez az elv-
hez szigorúan tartják magukat. A 
nagyobb pénzösszeget (200 000 
Ft) felajánló környékbeli vállal-
kozó adományából pedig meleg, 
téli ruházatot vásároltak egy kö-
zeli sportáruházban. Ági elme-
sélte, hogy ruha- és cipő neműt 
azért nehéz adományozni, mert 
bár tisztában vannak a gyerekek 
életkorával, de méreteikkel nem. 
Ugyanez igaz a szüleikre is. 

Vagyis a ruhák, cipők szortírozá-
sánál sokat gondolkodnak azon, 
vajon melyik család részesüljön 
benne. Az idén egy felajánlás jó-
voltából öt asztali gépet és öt 
laptopot is a csomagokba rejthet-
tek. Az ilyen jellegű ajándékok 
is komoly fejtörést okoznak, 
mert szeretnék olyan családok-
nak adni a gépeket, akik arra va-
lóban rászorulnak. Kérdésemre, 
hogy miként találnak rá a csalá-
dokra Ági így felelt: „Hiteles 
forrásokból próbálunk meríteni. 
Iskolai pedagógusok, óvónők és 
védőnők segítik a munkánkat. 
Feltett célunk, hogy minden év-
ben más–más család kerüljön az 
adományozottak körébe, mert 
szeretnénk, hogy a karácsonyi 
csoda minél több házba költöz-
zön be.” 

És végezetül mindnyájunkban 
felmerül (het) a kérdés, hogy mi-
ért vállalja mindezt valaki? Ami-
kor Ágit kérdezem erről, ő így 
felel: „Adni egyszerűen jó!” «

December elején átfogó razziát 
tartott a helyi rendőrség és négy 
település polgárőrei a város és 
környéke külterületein. Nem elő-
ször, nem utoljára jelent meg a vá-
roson kívül a fokozott jelenlét az 
évnek ebben a részében, amikor 
elszaporodnak a termény- és falo-
pások. 

 » BAKSAY ERIKA

Kulcsár Szabolcs, Dunaföld-
vár rendőrparancsnoka elmond-
ta, hogy a 7 rendőr és 9 polgárőr 
–sajnos– jó eredménnyel zárta az 
akciót, vagyis fogtak elkövető-
ket, diólopót, illetéktelen fa ki-
vágót, illetve számos külterületi 
járművet ellenőriztek illetve 
vizsgáltak át, így számos sza-
bálytalanságra derült fény, sőt, 
drogot is találtak az egyik jármű-

ben. Természetesen nem ugyan-
az lejárt papírokkal közlekedni, 
mint drogot birtokolni, az esetek 
között lesz szabálysértés, de 
büntető feljelentés is. A külterü-
leteken kódorgó illetéktelen sze-
mélyek ezután se legyenek nyu-
godtak, mert belátható időn belül 
megismétlik a razziát. 

A rendőrparancsnok nem mu-
lasztotta el ezúttal sem, hogy 
felhívja a figyelmet a tél veszé-
lyeire, mert nem csak a falopás 
jellemző ilyenkor, hanem a köz-
lekedés körülményeinek meg-
változása is. Az autósok, egyéb 
járművel közlekedők készülje-
nek fel a hidegre, jegesedésre, 
hóra, ónos esőre. Egyfelől a jár-
művük állapotával, másfelől az 
időjárás viszonyainak megfele-
lő vezetési stílussal. «

Dr. Sűrű János borháza adott ott-
hont decemberben a rendezvény-
nek. A házigazda elmondta, hogy a 
vezetőség dönt minden évben a köz-
gyűlés helyszínéről. Mivel ő bizott-
sági tag, személye eléggé ismert a 
borrendek körében, tudják róla, 
hogy jó házigazda, jó szervező. 

 » SZABADOS SÁMUEL

Nem mellékes szempont váro-
sunk kedvező földrajzi fekvése, 
jelképesen az ország közepén he-
lyezkedik el, minden égtáj felől 
jól megközelíthető. Ezen szem-
pontok alapján esett a választás 
ismét Dunaföldvárra. Dr. Sűrű 
János pedig ismét büszkén vállal-
kozott a házigazda szerepre. A na-
pi program két részből állt. Elő-
ször az országos szövetség szak-
mai és etikai bizottsága ülésezett. 
Az elnöki beszámolóban Béleczki 
Mihály értékelte az évi munkát, 
beszélt a rendezvényekről. 

Jelenleg 48 rend működik ha-
zánkban és kilenc határon túli tár-

sult tagja van. Szakmai tevékeny-
ségüket és az etikai szabályok 
betartását rendszeresen ellenőrzi 
a bizottság. Amennyiben hibát, 
hiányosságot találnak, jelzik és 
javaslatokat tesznek a korrekció-
ra. Új rend felvétele bonyolult jo-
gi és szakmai eljárás. Két évet 
vesz igénybe. Szükséges hozzá 
cégbírósági bejegyzés. A próba-
idő alatt a szövetség rendszeresen 
vizsgálja és természetesen segíti a 
rend munkáját. A felvételről a 
szövetség szavazással dönt. 

Az elnök beszámolójában emlí-
tést tett az Európai Borrend ma-
gyarországi térhódításáról is. A szö-
vetség szerint tevékenysége sok 
mindenben eltér a hazai borászat 
hagyományaitól és tradícióitól. A 
szövetség célja továbbra is ezen ér-
tékek védelme, megőrzése. Ki-
emelt jelentőségű lesz a 2019-es év. 
Lejárt az ötéves ciklus. Tisztújítás-
ra, vezetőség és elnökválasztásra 
kerül sor. Az előkészületekről is szó 
esett a földvári értekezleten. 

Rendőrségi razzia a külterületeken Idén is Dunaföldváron tartotta évzáró közgyűlését a

Magyar Borrendek
Országos Szövetsége 

►

►
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 » BAKSAY ERIKA

December első szombatján zaj-
lott az általános iskola aulájában a 
hagyományos Mikulás-bál. Nem 
mindig ezen a néven, de mindig 
hasonló céllal és tematikával ren-
dezik meg 16. éve az összejöve-
telt az iskola dolgozói és a szülői 
szervezet tagjai. Keresztesné Ka-
tona Mária igazgatónő és Gurics 
Annamária a szülői szervezet 
képviseltében a bál után elmond-
ták, hogy az idei – melyet 170 fő 
látogatott – kimondottan népszerű 
bálnak számít a többi között, nem 
csak a megjelentek nagy száma, a 
hangulat szempontjából is. Az 

idei sok szempontból a hagyomá-
nyok szerint alakult, de a szerve-
zők mindig törekednek arra, hogy 
a bevált forgatókönyvbe új ele-
meket is lopjanak. Így például ez 
évben zenekart váltottak, aminek 
legfőképpen financiális okai vol-
tak. Az új zenekar bevált, az utol-
sók mulatók hajnali 5-kor távoz-
tak az iskola aulájából. Az előre-
látó szervezők már most lekötik a 
csapatot a következő bálra, még, 
ha az elég távolinak is látszik.

A szervezést tekintve évek óta 
bevált csapat dolgozik az előké-
születeken. Sem az iskola, sem a 
szülők aktív csoportja nem érzi 
tehernek a szervezéssel járó fel-

adatokat, nem kérdés számukra 
az ezzel járó fáradság, hiszen a 
célok az iskola, az oda járó gye-
rekek érdekeit szolgálják. A be-
vétel forintjai – amelyek részben 
az 1000 Ft-os támogató jegyek-
ből, részben a tombola bevételé-
ből állnak – az iskola alapítvá-
nyát gazdagítják, így lesz belő-

lük jutalomkönyv, utazási támo-
gatás az osztálykirándulásokhoz, 
vagy akár az iskolai kamerarend-
szer. Értelmes és jó célok ezek 
egy bál megszervezéséhez, emel-
lett pedig a résztvevők jól érzik 
magukat, kikapcsolódnak, és 
szorosabbra kötődnek a közös-
ség kapcsolatai. «

A második napirendi pont a 
rendek zászlós borainak minősíté-
se volt. Kilenc minta került a zsűri 
asztalára. A zászlós bor az egyes 
rendek cégére, reklámja. Nagyon 

fontos a jó minősítés elnyerése. A 
bizottság először a külső jegyeket 
értékelte, például a palack formá-
ját, címkézés, feliratozás, esztéti-
kai megjelenés mind értékes pon-

tokat jelentett. Az ital minősítésé-
nek alapvető eleme a fajtának és 
az évjáratnak való megfelelés volt. 
Szempontokat jelentett az illat, za-
mat, íz, savtartalom. Amely bor 

megfelelt mindezeknek, kiváló 
minősítést kapott. Ahol a bizottság 
gondokat talált, ott írásban javasla-
tokat tett a hibák, hiányosságok 
javítására. «

Mikulás-bál az iskolában

Két éve nem kevés embert mozga-
tott meg a nagy Guinness-rekord kí-
sérlet, nagy sikert aratott a földvá-
riak körében nem csak az elkészült 
nagyjából 50 ezer palacsinta elfo-
gyasztása, a sütése is. Akkor az ese-
mény rengeteg embert megmozga-
tott. Komoly szervezést jelentett 
nem csak az alapanyagok beszerzé-
se és összeállítása, de a sütő sze-
mélyzet beosztása, mozgatása is. Jó 
buli volt, aki részt venne, tudja. De 
mi lett a befolyó pénzzel? Erről kér-
dezte televíziónk Gurics Annamári-
át, a fő szervezők egyikét.

 » BAKSAY ERIKA

– Mi is volt az eredeti cél? Már 
a rekord elérésén kívül…

– Ha emlékeznek rá, nagy vá-
gyunk volt akkor a Dunaföld-
vár-Bölcske kerékpárút. Nagy fa-
lat, túl nagy, mert a befolyt, meg-
maradt körülbelül 1 millió Ft csak 
aprópénz egy ekkora beruházás 
költségvetésében, és ezt magunk is 
beláttuk. Más célt kellett tehát ke-
resnünk, ezért figyeltük, mikor 
adódik olyan helyzet, amihez mi is 
hozzátehetnénk a magunk forrását. 

Többfelé is figyeltünk, kérdez-
tük az embereket, szondáztuk a 
földváriak véleményét, vajon mit 
tartanának fontos célnak. A hiva-
talban is érdeklődtünk, Kovács 
Anikó számos ötlettel előállt, és 
végül egy önkormányzati beruhá-
záshoz csatlakoztunk. Időközben 
ugyanis több építkezés is zajlott 
Dunaföldváron, így például meg-
szépült a Duna-parti sétány, ami a 
helyiek egyik kedvenc helye, és 
az ide látogatók is szívesen felke-
resik. Szívügyünk a Duna, a Du-
na-part, így eldöntöttük, ide fog 
kerülni az 1 millió forint.

– Kik döntötték el?
– Az eredeti ötös felállás: Hor-

váth Ircsi, Dobrovicsné Rita, Ló-
kiné Gabi, Kutiné Ica és jóma-
gam. Mi nem vagyunk szervezett 
csoport vagy egyesület, magán-
személyek vagyunk, akik annak 
idején kezdeményeztünk valamit, 
amihez sok–sok támogatót és se-
gítőt kerestünk és találtunk. An-
nak idején volt egy célunk, ami-
hez kicsinek bizonyultunk, és ke-
restünk egy elérhető célt. Ilyen 
egyszerű.

– Mi lett a cél?
– A Duna-parti sétányon he-

lyeztünk el asztalokat padokkal, 
ping-pong asztalt, egy csodálatos 
adventi kivilágítást, és készülnek 
a szemétgyűjtők is, amivel lé-
nyegében el is fogyott a pén-
zünk, de úgy érezzük, hasznosan 
költöttük el. 

– Mi lett végül a rekorddal?
– Felemásan sikerült. A re-

kordunkat Magyarországon be-
jegyezték, de a Guinnessbe vé-
gül nem, mivel nem tartották 
elegendőnek az esemény doku-
mentálást. Természetesen do-
kumentáltuk a munkamenetet, 
de a Guinness olyan professzio-
nális dokumentációt vár el, 

amit mi képtelenek voltunk elő-
állítani. Nagyjából 16 kamerá-
ból kiépített rendszerrel tudtuk 
volna bizonyítani, hogy a re-
kord időtartama alatt nem tör-
tént csalás. Külföldön e célra 
profi cégek adják a rendszert, 
komoly pénzért. Na, nekünk az 
nem volt. Sebaj, számunkra 
nagy nyereség volt az a közös-
ségformáló akarat, ami a 24 
órás rekordkísérlet alatt meg-
nyilvánult. 

– Lesz még palacsintasütés?
– Az biztos nem. De vannak öt-

leteink, elképzelhető, hogy egy 
éven belül előállunk valamivel, 
amivel színt vihetünk a földváriak 
életébe. «

A palacsinták utóélete

►
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 » DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Dunaföldvár Város Önkormányza-
ta a Terület- és Településfejleszté-
si Operatív Program keretében 
meghirdetett „Önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsíté-
se” tárgyú felhívásra benyújtott 
„Dunaföldvár Város Önkormány-
zat Iskola és Óvoda épületeinek 
energetikai fejlesztése” című TOP-
3.2.1-15-TL1-2016-00002 azonosító 
számú pályázata 80 746 600 Ft 
vissza nem térítendő támogatást 
nyert az intézmények korszerűsí-
tésére. 

A projekt megvalósításának 
szükségességét az önkormányzati 
épületek hatékonyabb energia-
használatának, racionálisabb 
energiagazdálkodásának elérése 
indokolta. A fejlesztéseknek kö-
szönhetően nem csak az épületek 
energetikai mutatói javultak je-
lentősen, hanem a településkép 

megújításában, modernizálásában 
is előrelépés történt. 

A projekt keretében a Beszédes 
József Általános Iskola Tagintéz-
ménye, Püspök utca 1. szám alatt 
található épületének, valamint az 
Eszterlánc Óvoda Tagintézmé-
nye, Iskola utca 7. szám alatt ta-
lálható épületének a kor igényei-
nek megfelelő energetikai felújí-
tása valósult meg, projektarányos 
akadálymentesítéssel. 

Az önkormányzat célja olyan 
létesítmények kialakítása a fej-
lesztések által, amelyek megfelel-
nek a jogszabályi előírásoknak, 
energia hatékonyan és költségta-
karékosan üzemeltethetőek, vala-
mint maximálisan kielégítik mind 
a dolgozók, mind az épülethasz-
nálók és látogatók igényeit. A be-
ruházás eredményeként a munka-
körülmények javulása és a szol-
gáltatások színvonalának emelke-
dése várható. 

Jelen beruházás keretében meg-
történt az épületek utólagos hom-
lokzati hőszigetelése, a padlásfö-
dém hőszigetelése, az elöregedett 
nyílászárók helyett új, kiváló hőszi-
getelésű nyílászáró szerkezetek, gé-
pészeti felújításként új kondenzáci-
ós gázkazánok kerültek beépítésre, 
a radiátorok termosztatikus szele-
peket kaptak, valamint napelemes 
rendszer telepítése is elkészült. 

A fenti munkálatok elvégzésé-
vel csökken az épületek fűtése 
során létrejövő hőveszteség, ez-
által komfortos hőmérséklet ér-
hető el az épületekben, valamint 
a megújuló energiaforrások kiak-
názása révén a fenntartási kiadá-
sok idővel minimalizálódnak, az 
így megtakarított pénz pedig 
egyéb fontos célokra lesz hasz-
nosítható és átfogó programok is 
finanszírozhatóvá válnak. Köz-
vetlen cél tehát, hogy az épületek 
megfeleljenek a kor követelmé-
nyeinek, ami közvetett módon a 
kiadások csökkentése révén hoz-
zájárul majd a település további 
fejlesztési terveinek finanszíro-
zásához. 

Emellett a projekt lehetőséget 
biztosított képzésre is. Az energe-
tikai beruházással érintett épüle-
tek állandó használói tájékozta-
tásban részesültek az alkalmazott 
megoldásokról, a helyes üzemel-
tetés szabályairól, valamint a be-
ruházás környezeti hozadékairól. 

A beruházást végző vállalkozó: 
Földvár Terv Kft. 

A beruházás kezdési dátuma: 
2018. június 25.

Műszaki átadás–átvétel dátu-
ma: 2018. szeptember 28.

A támogatás az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból és hazai központi 
költségvetési előirányzatból vissza 
nem térítendő támogatás formájában 
valósult meg 80 746 600 Ft összeg-
ben. A beruházás teljes költsége 107 
602 859 Ft, melyhez az önkormány-
zat 26 856 259 Ft saját forrást biztosí-
tott. «

Sajtóközlemény

Sikeresen zárult az önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése

 » DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TOP-1.1.3-TL1-2016-00001 számú „Du-
naföldvári piactér technológiai, infra-
strukturális és építészeti fejlesztése a 
településen élő és működő termelők, 
termékfeldolgozók értékesítési lehe-
tőségeinek bővítése érdekében” meg-
nevezésű projekt zárásáról

Dunaföldvár Város Önkor-
mányzata pályázatot nyújtott be a 
Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program keretén belül a 
Helyi gazdaságfejlesztés tárgyú 
felhívásra, mely pozitív elbírálású 
eredménnyel zárt. A projekt 100 
%-os támogatási intenzitás mel-
lett 310 millió Ft vissza nem térí-
tendő támogatásban részesült. 

A megvalósítási időszak: 
2017.09.01. – 2018.12.31. 

A beruházás keretében a Vak 
Bottyán tér 4231/4 helyrajzi szám 
alatti városi tulajdonban lévő in-

gatlanon egy fedett nyitott piaci 
épület, árusító tér kialakítása va-
lósult meg.  

A térségben számos mezőgaz-
dasági termelő, vállalkozás mű-
ködik, azonban helyi termelők 
számára jelenleg nem biztosított 
megfelelő megjelenési fórum. A 
projekt célja ehhez igazodva, 
hogy a piaci napokon a vásározók 
szélesebb spektrumban legyenek 
jelen, elsősorban helyi termelők 
megjelenésére számít a város. 

Az elsődleges cél megvalósítá-
sán túl az épület emblematikus 
jelentéssel is felruházott: cél, 
hogy mintegy „városkapuként” 
funkcionáljon, jelzés értékű épü-
lete legyen a városnak. 

A kialakításra került fedett nyi-
tott épület, árusító tér biztosít 
megfelelő környezetet a piaci 
adás–vételnek. Cél volt a terület 
elektromos árammal való kiépíté-

se, egyrészt, hogy az érkező áru-
soknak a csatlakozási lehetőség 
biztosított legyen, másrészt ki-
épült a piactér fedett részeinek 
mesterséges megvilágítása.

Az épületben az árusítótéren kí-
vül szociális funkciójú terek, női 
és férfi vizesblokkok készültek. 
Továbbá kialakítottak egy aka-
dálymentesített vizesblokkot, egy 
irodahelyiséget, egy hulladéktá-
rolót és egy raktárt is.

Számos gépjárműparkoló is el-
készült, valamint a kerékpárok 
tárolása is megoldott. A projekt 
magába foglalta a környezet terü-
letrendezését is, a zöld növényzet 
megtartásával, pihenésre szolgáló 
berendezések, ülőpadok kihelye-
zésével. Járdák épültek, és felújí-
tották az útburkolatokat is. 

A piac a helyben/szűkebben vett 
térségben tevékenykedő gazdák-
nak (őstermelőknek) és az általuk 
termelt áruknak teret, reprezentá-
ciós felületet nyújt.  A helyi terme-
lők helyzetbe hozásával azok ver-
senyképességét és jövedelmi hely-
zetük javításával közvetve munka-

helyteremtő képességüket kíván-
juk erősíteni. A piac támogatja a 
helyi termékek értékesítését, a lo-
kális mobilitást, az egészséges ét-
kezést, valamint a helyi termelők 
közötti kapcsolatok kialakítását. 

A beruházást végző vállalkozó: 
Soltút Kft. 

A beruházás kezdési dátuma: 
2018. április 9.

Műszaki átadás–átvétel dátu-
ma: 2018. december 14.

A támogatás az Európai Regio-
nális Fejlesztési Alapból és hazai 
központi költségvetési előirány-
zatból vissza nem térítendő támo-
gatás formájában valósult meg 
310 000 000 Ft összegben. A be-
ruházás teljes költsége 377 277 
770 Ft, melyhez az önkormányzat 
67 277 770 Ft saját forrást bizto-
sított. «

Sajtóközlemény

Piactér technológiai, infrastrukturális 
és építészeti fejlesztése



7. oldal

DunaföldváriDunaföldvári

2019. január

 » DUNAFÖLDVÁR VÁROS

ÖNKORMÁNYZATA

Tisztelt Lakosság!
A Közszolgáltató Dunaföldvár 

egész területén a 2019. évben is a 
háztartásban keletkezett lomot 
házhoz menő formában kívánja 
elszállítani.

Minden ingatlantulajdonosnak 
a szolgáltató felé egyedileg kell 
jeleznie lomtalanítási igényét! 

A lomtalanítást (a hulladékszál-
lítási gyűjtési nap figyelembe vé-
telével) az ügyfélszolgálattal tör-
ténő egyeztetés követően, a meg-
jelölt napon végzik el. Kérjük, e 
napra helyezzék ki a lomhulladé-
kot!
Lom elszállítás keretében az 
alábbi hulladékok kerülnek el-
szállításra:

• a feleslegessé vált használati 
tárgyak, eszközök, bútorok, 
melyek a közszolgáltatás ke-
retében rendszeresített gyűjtő-
edény méreteit meghaladják

Nem tartoznak a lomtalanítás 
körébe, így nem kerülnek elszál-
lításra:

• a háztartásokban naponta kép-
ződő hulladékok

• ipari, mezőgazdasági, szolgál-
tatatási tevékenység következ-
tében keletkezett hulladékok

• veszélyes hulladékok (festékes 
doboz)

• építési törmelékek
• gumiabroncsok
• zöldhulladékok (ág, nyesedék, 

lomb, fű)
• szénpor, hamu
• föld
• elkülönítetten gyűjtött üveg, 

papír, műanyag és fém hulla-
dékok

• gépjárműroncsok
• elektronikai hulladékok
Társasházak esetén a közös 

képviselők vegyék fel a kapcsola-
tot az ügyfélszolgálattal a szolgál-
tatás igénybe vételével kapcsolat-
ban. 

Kérjük, hogy lomtalanítási igé-
nyét a megadott elérhetőségen je-
lezze a szolgáltató felé!
Ügyfélszolgálat elérhetősége: 

Dunanett Nonprofit Kft. 2400 
Dunaújváros, Budai Nagy Antal 
u. 2.

Hétfő: 7:00–15:00
Kedd: 7:00–15:00
Szerda: 7:00–19:00
Csütörtök: 7:00–15:00
Péntek: Zárva – ügyintézés 

csak telefonon keresztül
Telefon: +36 25 436–535
Email: dunanett@dunanett.hu

Kérjük a fentiek szíves tudomá-
sul vételét! «

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

Dunaföldvár várossá avatá-
sának évfordulójára rendezett 
ünnepség és gálaműsor kereté-
ben kerülnek átadásra a helyi 
rendelettel (7/2015. (II.27.) 
önkormányzati rendelet) alapí-
tott

„DUNAFÖLDVÁR
VÁROS DÍSZPOLGÁRA”

valamint a
„DUNAFÖLDVÁR GYER-

MEKEIÉRT”,
„DUNAFÖLDVÁR SPORT-

JÁÉRT” és
„DUNAFÖLDVÁRÉRT

EMLÉKÉREM”
kitüntetések.

Kérem Dunaföldvár Város 
lakosságát, gazdálkodó és tár-
sadalmi szervezeteit, az egyéb 
civil szervezeteket, hogy 2019. 
január 15-ig tegyenek javasla-
tot a majdani díjazottakra.

A javaslatokat – részletes in-
doklással – a Polgármesteri 
Hivatalba (7020 Dunaföldvár, 
Kossuth Lajos u. 2.) szíves-
kedjenek eljuttatni. (Lóki-Sán-
ta Renáta, 1. sz. iroda)

Javaslataikkal, véleményük-
kel segítsék elő a képvise-
lő-testületnek azt a törekvését, 
hogy a közmegbecsülésnek ör-
vendő személyeket vagy cso-
portokat kitüntethesse, elisme-
résben részesíthesse.

Horváth Zsolt, polgármester

Felhívás

2019 évi
önkormányzati 
kitüntetések 
adományozására

Lomtalanítás

 »DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Tisztelt Lakosság! 
A Közszolgáltató Dunaföldvár 

egész területén (nincs körzet!) a 
2019. évben havonta 1 alkalom-
mal szállítja el a zöldhulladékot. 

A hulladék gyűjtése a jogsza-
bály alapján kizárólag a Dunanett 
Nonprofit Kft. által biztosított 

biológiailag lebomló zsákokban 
történhet. 

A zsákba csak és kizárólag 
zöldhulladék kerülhet, ami olyan 
növényi hulladék, amely kertek-
ből, parkokból származik (fanye-
sedék, ág, gally, fű, lomb, fűrész-
por, faforgács stb.). Az ágak, galy-
lyak csak aprítva kerülhetnek a 
zsákba.

A zsákok átvételét az alábbi elér-
hetőségen biztosítja az Önkor-
mányzat:

7020 Dunaföldvár, Reiter köz 7/B.
(volt MÁTRIX épülete)

Hétfő: 6:00–14:30
JANUÁRI HÓNAPBAN CSAK 

FENYŐFA GYŰJTÉS TÖRTÉ-
NIK!

Kérjük a fentiek szíves tudo-
másul vételét! «

Gyűjtési napok a 2019. évben: 

Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés

Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December

2, 16 nincs nincs 3 29 26 24 7 4 30 27 nincs

 »DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Tisztelt Lakosság! 
A Közszolgáltató Dunaföldvár 

egész területén a 2019. évben ha-
vonta 2 alkalommal szállítja el a 
szelektív hulladékot az alábbiak 
szerint:
A sárga színű zsákban gyűjtse a 
műanyag és fém csomagolási 
hulladékot:

• műanyag üdítős, szörpös, ás-
ványvizes palack (PET)

• műanyag flakonok (mosoga-
tó-, mosó-, tisztítószeres, öb-
lítős, tusfürdős, samponos)

• műanyag zsugor- és sima fó-
liák, bevásárló szatyor

• fém italos (üdítős, sörös) és 
konzerves dobozok

A fenti műanyag és fém hulla-
dékokat kiöblítve, laposra tapos-
va tegyék a gyűjtőzsákba! 
A kék színű zsákban gyűjtse a 
papír hulladékot:

• újságpapír. prospektus, irodai 
papírok, papírzacskó, karton 
doboz

• többrétegű italos karton do-
boz (tejes, gyümölcsleves)

A többrétegű italos karton-
dobozokat kiöblítve, laposra 

taposva tegyék a gyűjtőzsák-
ba!

A zsák méretét meghaladó pa-
pírhulladékot kötegelve tegyék ki 
(hullámpapír, nagy méretű kar-
tondobozok)!
Az üveg hulladék gyűjtése: 

• italos üvegpalack
• befőttes üveg
Az üveg csomagolási hulladékot 

a településen megtalálható üveg-
gyűjtő edényekbe helyezzék el!

Kérjük, ne helyezzen az üvegy-
gyűjtőbe poharat, tükröt, ablakü-
veget, szemüveget, porcelánt, 
fénycsövet, izzólámpát, hőálló 
üvegtálat, szélvédő üveget!

A zsákok átvételét az alábbi el-
érhetőségen biztosítja az ön-

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés

►
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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 

közreműködésével, in gye nes 
nyil ván tar tás sal.

Elekné Csollány Éva
(30) 959–29–33 vagy (30) 937–53–24

kormányzat: 7020 Dunaföld-
vár, Reiter köz 7/B. (volt MÁT-
RIX épülete) Hétfő:6:00–14:30.

Ha esetlegesen nem kap csere 
zsákot a fogyasztó, kiteheti átlátszó 
műanyag zsákban a hulladékot.

Kérjük, a szelektíven gyűj-
tött hulladékokat a zsákokban 

a „házhoz menő gyűjtés” nap-
ján reggel 6 óráig az ingatla-
nuk elé szíveskedjenek kihe-
lyezni úgy, hogy az a forgal-
mat ne akadályozza! Kérjük 
azokat a lakosokat, akik későn 
tették ki a zsákokat és nem vit-
te el a gyűjtőjárat, legyenek 

szívesek visszavinni saját in-
gatlanon belülre! 

Dunaföldváron az alábbi sze-
lektívgyűjtő szigetek maradnak 
meg teljes körűen: 

Ifjúság tér, Hunyadi park és 
Hunyadi tér. 

A többi gyűjtőszigeten csak az 
üveghulladék gyűjtő marad meg.

Kérjük, hogy ne helyezzenek a 
tároló mellé szelektív hulladék-
gyűjtő vagy egyéb zsákokat!

Kérjük a fentiek szíves tudomá-
sul vételét! «

Gyűjtési napok a 2019. évben: 

Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December
9, 23 6, 20 6, 20 3, 17 1, 15, 29 12, 26 10, 24 7, 21 4, 18 2, 16, 30 13, 27 11

Figyelem

2019. márciusától 
büntetik

azt az ingatlan tulajdonost/in-
gatlanhasználót, aki:

• az ingatlanáról a járdára 
vagy az úttestre kihajló fa, bo-
kor és cserje ágakat a többször 
megjelent felhívás ellenére sem 
vágta le,

• az ingatlanán kívül (előtt, 
mellett) közterületre az általa 
ültetett sövényt, bokrot, fát nem 
nyeste meg 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 ut-
cafronti kerítésére vagy a ház 
falára az utcáról jól látható mó-
don nem helyezte el (a házszám 
bármilyen időjárás álló anyag-
ból és formátumban elkészíthe-
tő, kötelező forma, anyag vagy 
méret nincs),

• a háza előtt az árok és a ke-
rítése vagy házfala közötti terü-

leten az elszáradt gazt nem vág-
ja le.

Dunaföldvár város honlapján 
és az ingyenesen minden háztar-
tásba eljuttatott Part-Oldalak új-
ságban több hónapig hirdetés-
ben kértük a tulajdonosokat/in-
gatlanhasználókat a fenti felada-
tok elvégzésére, mely jogsza-
bály alapján a lakóknak kötele-
ző feladata.

Sajnos nagyon sok ingatlan 
tulajdonos semmit nem tett.

Aki nem tett eleget kötelezett-
ségének, február hónapban név-
re szóló felhívást kap, és ha ak-
kor sem tesz eleget kötelezettsé-
gének, a büntetést a Polgármes-
teri Hivatalnak ki kell rónia és 
nem fizetés esetén be kell hajta-
nia.

Célunk nem a büntetés, ha-
nem a balesetveszély-mentes, 
kulturált, élhető környezet meg-
teremtése és megőrzése. Eebben 
számítunk minden dunaföldvári 
állampolgárra!

Köszönettel:
Bárdos Lászlóné dr. sk.,

címzetes főjegyző

A háziorvosok
péntek délutáni
12 órától 17 
óráig történő 
rendelési ideje
2019.01.18. Dr. Hallai Róbert
2019.01.25. Dr. Englert Roland
2019.02.01. Dr. Palkó Ágnes
2019.02.08. Dr. Móricz Zoltán
2019.02.15. Dr. Hallai Róbert
2019.02.22. Dr. Englert Roland

 » V. LAJKÓ ANITA

„Nótás Mikulás./Flótás piku-
lás./Jön a sok jóval./Hegedűszó-
val.” – énekli Gryllus Vilmos 
népszerű gyermekdalában. Bár 
Rajz József, művésznevén Muzsi-
kás Péter nem hegedűszóval ör-
vendeztette meg a külvégi oviso-
kat december 10-én, de azt bizto-
san állíthatom, hogy hangszerek 
sokaságát képes megszólaltatni. 
Zenetanárként a szaxofon, a gitár, 
a trombita mestere, de alapos is-
merője a népi hangszereknek is. 
Az országot járva elsődleges kül-
detésének azt tartja, hogy a gyere-
keket megismertesse az autenti-
kus hangszerek világával. Előa-
dásainak nagy része az óvódás és 
a kisiskolás korosztálynak szól, 
és személyesen tapasztalhattam 
meg, hogy mennyire ért a nyelvü-
kön. Nem tudták zavarba hozni az 
– egyébként ebben nagyon profi – 
gyerekek, ügyesen intette csendre 
a folyton jelentkező, csacsogó 
nagycsoportost, és biztatta az óvó 
néni ölében pityergőt. „15 éve já-
rom az országot. A kiindulópont 
többnyire Érd városa. Napi két 
előadásom van, annyi a felkéré-
sem, hogy több intézményt nem 
is tudok már befogadni. A régi he-
lyekre újra és újra visszahívnak, 
így a kapacitásom telített. Soha 
nem reklámoztam magam, a hí-
rem szájról szájra terjedt”. – me-
séli az idő közben Mikulás öltö-
zetbe bújó előadó. „Összesen 19 
féle műsor található a profilom-
ban, gyakorlatilag minden ünnep-
körhöz kapcsolódik egy–egy. Ko-

rábban a feleségemmel jártam az 
országot, de mióta egy XI. kerüle-
ti zeneiskola igazgatónőjévé vá-
lasztották, magamra maradtam. 
Így Dunaföldvárra is manó nélkül 
érkeztem.” József (avagy Péter?) 
munkahelye nem a vándorzenész-
ség, mindezt főállása mellett vég-
zi. Ugyanabban a zeneiskolában 
tanít, ahol felesége. Rengeteget 
utazik, sok a munkája, de ez előa-
dásán egy cseppet sem tükröző-
dik. De jó neki – gondolom, mi-
kor kb. 60–70 csillogó szempár 
várja az Iskola utcai épületben. És 
Muzsikás Péter valóban szeren-
csés: örömét leli a munkájában. 
Ennyi időt kisgyerekek között töl-
teni felér egyfajta lelki töltekezés-
sel. A gyerekek lelkesek, élénken 
reagálnak minden kérésre, kér-
désre. A műsor közben az jut 
eszembe, vajon hol és mikor ve-
szítjük el ezt a gyermeki érdeklő-
désünket a felnőtté válás útján?  

A műsor mindvégig interaktív, 
a gyerekek között jön-megy a Mi-
kulás, kihívja őket a képzeletbeli 
színpadra, és a műsor közben 
azok a könnyek is felszáradnak 
(és mosolyra húzódnak a pici szá-
jak), amelyek a fehérszakállú ér-
kezésekor a kevésbé bátrak 

Pikulás Mikulás 
az Iskola utcai 
óvodában

►

►
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arcán végigcsorogtak. Bödé-
né Horváth Valéria, Vali óvó néni 
szerint ez azért is nagyon fontos, 
mert oldja a gyermekekben azo-
kat a félelmeket és feszültségeket, 
amelyek sokakban kialakulnak pl. 
a Mikulással kapcsolatban.

A decemberi hónap természe-
tesen a karácsonyi ünnep köré 
(is) szerveződik. Az épületfele-
lős Vali óvó néni szerint a kará-

csony a családok ünnepe, de ter-
mészetesen az óvodában is ün-
neplik. Már elkészültek azok a 
mézeskalács fenyőfák, amelye-
ket az óvoda konyháján gyúrtak, 
sütöttek és díszítettek fel a lelkes 
szülők és óvónők. A program ér-
dekessége, hogy gyerekmentes, 
azaz csak az óvópedagógusok és 
a szülők vesznek rajta részt. 
Programjaik a hónapban továbbá 

a barkács délutánok, ahol közö-
sen ügyeskednek kicsik és na-
gyok. A karácsonyi műsor is 
nyílt ünnep: a szülők, nagyszü-
lők, testvérek megnézhetik az 
adott csoport karácsonyi műso-
rát, ahol apró – maguk által ké-
szített – süteménnyel kínálják a 
megjelenteket a csillogó, fe-
nyőillatot árasztó csoportszobák-
ban a kisovisok. «

 » L. MÉSZÁROS IRMA

Irodalom szakkörre gyülekez-
nek a résztvevők. Ki lassabban, ki 
normál tempóban érkezik, más-
nak segítség kell. Körbeülnek a 
kis teremben, és könyvekről kez-
denek el beszélgetni. A helyszín 
nem egy iskola, hanem a Napsu-
gár Idősek Otthona.

Az emeleti imaszobában most 
délelőtt tizenketten vannak. Néhá-
nyan egészségügyi okból hiányoz-
nak, mondja a foglalkozás ötlet-
gazdája és vezetője, Farkas-Husz-
ka Rózsa, aki végzettségét tekint-
ve könyvtárpedagógus is.  2016 
márciusa óta dolgozik a Napsugár-
ban. Először a zenével kezdte 
meghódítani az idős lakók lelkét, 
aztán egyre gyakrabban került elő 
a könyv. Nagyon várják minden 
héten ezt az alkalmat. Bárcsak 
többször lenne! – mondják 

Ebben a hónapban olyan köny-
vek kerülnek sorra, amelyeknek 
valóságalapjuk van. Két idős 
hölgy kezében vaskos kötet.  A 88 
éves Rácz Imréné Mara néni kez-
di. S bár még pár oldal hátravan az 
olvasásból, nagyon szépen, érde-
kesen összefoglalja Maxim Leo 
Volt egyszer egy NDK című köny-
vének cselekményét. Értékel, me-
sél. Egy család három nemzedéke 
élettörténetének néhány mozzana-
tát vázolja fel, s megelevenedik a 
közelmúlt történelmi korszaka. Az 
ott lévő korosztálynak ismerősek a 
szavak: lehallgatás, megfigyelés, 
Stasi, berlini fal, a fal leomlása, 
egyesítés.

Aztán egy nagy ugrás az idő-
ben, vissza öt évszázadot. Leo-
nardo da Vinci korába, életébe 
kalauzol minket a következő 

megszólaló, Pruzsina Istvánné Il-
dikó. Kiderül, ő tán még nehe-
zebb feladatra vállalkozott Robin 
Maxwell Signora da Vinci című 
könyve ismertetésével. Nagyon 
tetszett, szép és olvasmányos – 
mondja. Mindig szerettem a törté-
nelmet, a művészettörténetet. Ta-
nárom, Lázár Pál a szekszárdi 
gimnáziumban szerettette meg 
velem – kapjuk Ildikótól a könyv-
választás indoklását. 

A könyvekből, ha egy–egy 
részletet kijelölnek, Rózsa felol-
vassa. Reggeltől estig hallgat-
nánk, olyan szépen olvas – mond-
ja egy harmadik lakó. S mivel a 
foglalkozás vezetője is kötetekkel 
jött a foglalkozásra, újabb témára 
ugranak. Nyáry Krisztián Festői 
szerelmek című könyvéből Mun-
kácsy Mihály szerelméről hallgat-
nak egy kis szemelvényt, majd 
megnézik Munkácsy egy–két 
festményének reprodukcióját. 

Én sem érkeztem üres kézzel az 
otthonba. A csoport a Volt egyszer 
egy légvédelmi tüzérezred – Du-
naföldvár, 1956 című kis kötetet 
kapta ajándékba.  Ez a kiadvány 
azokat az eseményeket derítette 
fel, amelyek a történelmi napok-
ban éppen ezen a helyen történ-
tek. A Hunyadi lakópark ugyanis 
annak az egykori laktanyának a 
területén található, amelyet 1956. 
november 4-én megtámadtak a 
szovjetek.  

Ülnek körben az asszonyok, ér-
deklődőek, el-elmélázóak, fel-fel-
idéznek egy–egy emléket, családi 
élményt is. Olyan gyorsan elre-
pült a másfél óra – mondják. 
Igyekezni kell, ebédidő van. 

Még Mara nénit marasztalom 
egy pár perces beszélgetésre. 

Mindig szerettem olvasni, szüle-
im parasztemberek voltak, de es-
ténként olvastak – kezdi. Nagyon 
örülök ezeknek a foglalkozások-
nak. Mindig valami újat hallunk, 
aztán délután beszélgetünk még 
róla egy ideig. Sok mindenről 
volt már szó, például kortárs szer-
zőket Rózsa szerettette meg ve-
lem. Élveztem Fábián Janka 
könyveit.  Schaffer Erzsébet Hol 
vagy című könyvét Rózsa felol-
vasásában mind megkönnyeztük 
– mondja. S a szakkörvezető hoz-
záteszi: jót vitatkoztak Lackfi Já-
nos ironikus versátiratairól. De 
minden hónapban más témakört 
választunk, szerepelt Tamási 
Áron, Nyíró József, Móricz Zsig-
mond egy–egy írása, megemlé-
keztek Jókai Annáról – és sorolja 
még a szerzőket.  

A Napsugár Otthon vezetője, 
Jenei Judit és Rózsa kollégái is 
támogatják, segítik ezt a progra-
mot. Általában tizenöten vesznek 
részt a foglalkozásokon. Csatla-
koztak egy internetes olvasási ki-
híváshoz is, ahol sok pozitív visz-
szajelzést kapnak. Ennek jóvoltá-
ból két jelentős könyvadomány-
nyal is gazdagodtak: egy magán-
személytől és egy könyvkiadótól.

Nemrég indultak egy pályáza-
ton, amelynek több mint százhar-
minc részvevője közül az értéke-
lésben az ötödik helyre kerültek.  
Igaz, a kívánt pénzösszeget, ame-
lyet hangoskönyvekre, e-könyv-
olvasóra és egyéb eszközökre 
szerettek volna fordítani, nem 
nyerték el, de a valódi eredmény 
más. A lényeg, hogy az olvasás, a 
beszélgetés fejleszti a memóriáju-
kat, tanulási készségeiket, lehető-
ségük nyílik érzelmeik, gondola-
taik kifejezésére, ráadásul egy-
máshoz is közelebb kerülnek. «

Jó emberek 
bizony vannak
 » L. MÉSZÁROS IRMA

A nyilvánosság előtt meg-
nyilatkozó ember egyik jutal-
ma, ha az általa felvetett témá-
nak valami hatása vagy követ-
kezménye van. Ha pozitív kö-
vetkezménye van. 

Pár hónappal ezelőtt szóvá 
tettük – a város közösségi ol-
dalán is, az írott sajtóban is –, 
hogy barbár kezek elégették a 
Kálvárián a padokat. Sokan 
felháborodtak, keseregtek, 
mások általánosításokat fogal-
maztak meg a mai fiatalokról. 
Berzenkedtünk, mert látszólag 
nem reagált senki hivatalos 
személy. Később kiderült: új 
padokat rendelt az önkor-
mányzat. Majd jött a hír, hogy 
meg is érkeztek a padok, de 
csak tavasszal állítják fel.   Az-
tán karácsonyi meglepetés- 
ajándékot is kaptunk: új padok 
kerültek a város egyik legfes-
tőibb helyére, a Kálvá-
ria-dombra, az ott álló 18. szá-
zadi csodálatos Mária-szobor 
és a 19. századi kereszt mögöt-
ti területre, ahonnan pompás a 
kilátás. Örökbe fogadtunk két 
padot – írták ilyen egyszerűen 
a közösségi oldalon. A Föld-
várparkett Kft dolgozói az év 
utolsó munkanapját azzal töl-
tötték, hogy elkészítettek két 
padot. Azért csak kettőt, mert 
a másik kettőt valaki már meg-
javította. 

Hát nem csodálatos az em-
ber? A jó ember! S mert jó em-
berek bizony vannak – még 
Dunaföldváron is! «

Az olvasás jótékony gyógyszer

►
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A néptánc mozgalomról, táncházról 
szóló sorozatunk következő darabja 
Kungli Józseffel készült, akit vissza-
emlékezőként azért is érdekes volt 
hallgatni, mert a szavaiból süt a 
nosztalgia, nem tudjuk, de mintha 
életének egyik legszebb része lett 
volna a tánc, annyira szépen szól 
azokról az évekről. Őt hallgatva biz-
tos elhisszük, hogy valamiért na-
gyon jó volt oda tartozni és pont azt 
csinálni azokban az években. 

 » BAKSAY ERIKA

– Hogyan hatotta át újra és új-
ra az életedet a tánchoz való kö-
tődés?

– Eredetileg vas- és fémlakatos 
vagyok, de többféle fordulat után 
végül smasszer lettem – talán én 
mondhatom így –, vagyis börtön-
őr az Állampusztai Országos BV 
Intézetben. Solton is élek, de ettől 
még dunaföldvári vagyok, ott 
születtem, ott jártam ki az általá-
nos iskolát. Utána Dunaújvárosba 
kerültem, a 316-os szakmunkás-
képzőbe.

– Hol csapott be a néptánc?
– Egyszer a városközpontban 

lófráltam, és a posta előtt belefu-
tottam Bólyás Pistibe, aki éppen a 
művelődési ház felé tartott. Ő 
mondta, néptánc próbára tart, tán-
cosokat keresnek, meg akarja 
nézni magának, milyen is ez. No, 
hát vele mentem, és bekukkantot-
tunk az éppen folyó próbára, ahol 
pont egymást pofozták a táncosok 
a színpadon, de ezt majd megma-
gyarázom. Bementünk, az egész 
jó bulinak tűnt, jó volt a hangulat, 
maradtunk. Második alkalommal 
Péterffy Attila már megkérdezte 
tőlünk, nézelődni akarunk-e vagy 
táncolni. Hát így lettünk néptán-
cosok. 

Szerettem nagyon, élveztem 
minden percét. Mackós alkat vol-
tam mindig, de engem ugyan nem 
merítettek ki a próbák sosem, ak-
kor sem, ha egyébként elfárad-
tam. 

Szóval a szakmunkásképzős 
időszakban sem táncoltam Duna-
újvárosban, holott nap, mint nap 
ott voltam, amúgy mindkét he-
lyen ugyanaz volt a koreográfus 

– Attila –, és az ember otthon 
mégiscsak otthon van. 

A szakma megszerzése után lett 
volna jó kis helyem a Vasműben, de 
én a Gumiipariba jöttem haza, hogy 
közelebb legyek a tánchoz. Aztán 
Götzinger Karcsi bácsi sugallatára 
munkahelyet váltottam, elmentem 
a tsz-be a Ferenczi Jánoshoz, mert 
onnan könnyebben tudtam próbák-
ra, fellépésekre járni. Aztán megint 
tovább álltam, a művelődési ház-
ban lett egy karbantartó állás, ide 
úgy vettek át, hogy a következő 
hétfőtől ott dolgoztam. Itt aztán 
olyan közel voltam a tűzhöz, 
amennyire csak lehet. 

Ezután következett a katona-
ság, ez idő alatt szünetelt a tánc. 
Majd a leszerelés után hívtak 
Paksra, rendőrnek. Kérdeztem, 
tudják-e biztosítani, hogy rend-
szeresen eljárjak próbálni, fellép-
ni. Nem tudtak ígérni semmit, így 
nem lettem rendőr. 

– A felsorolásból az derül ki, 
hogy a pályád minden addigi ál-
lomásába beleszólt a néptánc.

– Ez így van. Nem tudtam elsza-
kadni tőle. Úgy gondolom, ha nem 
táncoltam volna, ma másmilyen 
ember lennék. Lehet, hogy rosz-
szabb, lehet, hogy nem, de nekem 
olyan sokat adott a tánc, ami meg-
határozta, milyen ember lettem. 
Úgy érzem, az értékeket más szem-
szögből látom így. Sokat tanultam, 
sokat láttam, olyasmiket is, amik-
hez egyébként nem kerültem volna 
közel. Csak egy példa: egy külföldi 
úton mellékesen elvittek minket 
Auschwitzbe. Amit ott láttam, szí-
ven ütött. Olyan hatással volt rám, 
ami beépült. Ezt a tapasztalatot is a 
tánc révén szereztem, és nagyon is 
a tudatában vagyok annak, mennyi-
re sokféle inger ért akkoriban, ami 
meghatározta, ki vagyok. A nép-
tánc, és az ehhez kapcsolódó élmé-
nyek, a közösséghez való tartozás 
érzékenyebbé tett az emberi érté-
kekre. Bármivel vagy bárkivel kap-
csolatban befogadóbbnak, elfoga-
dóbbnak érzem magam.

– Honnan került elő a tánca-
nyag? Miket táncoltatok? Em-
lékszel jelentősebb táncházi moz-
galomra?

– Nem igazán volt jellemző er-
refelé a táncház, pedig ott sok újat 
lehetett tanulni. Ilyesmiben leg-
többször akkor vettünk részt, 
amikor valamilyen fesztiválon 
összegyűlt a néptáncos társada-
lom. Nagyon hasznos volt egyéb-
ként, mert új dolgokat láttunk. 
Mindig nagyon örültünk az újnak, 
akkoriban kezdett meghonosodni, 
hogy külföldre, például Erdélybe 
jártak népzenei, néptánc anyagot 
gyűjteni. A nagyobb, profi cso-
portok már ilyen, gyűjtött tánco-
kat tanultak. 

Nálunk nagy öröm volt például, 
amikor madocsai táncot jártunk, 
nekem nagy kedvencem volt, 
olyan igazi vidéki, mulatós, nem 
előre megkoreografált táncnak 
tűnt, persze ki volt az találva ren-
desen. Emlékszem, hogy örült 
Földes Jani bácsi, mikor látta, 
hogy az együttesünk az ő táncu-
kat járja. 

– Mikor lehet jobb néptáncos-
nak lenni? A mai korban vagy 
akkoriban?

– Ma megint nagyon megy a 
néptánc, Földváron is van lehető-
ség újra, akár az idősebbeknek is 
táncolni. Ebből a szempontból ta-
lán jobb ma. Másfelől akkoriban 
nagyon támogatott volt a néptánc 
mozgalom. Ruha kellett? Lett. 
Csizma kellett? Lett. Valahová el 
kellett utazni? Megoldották. So-
kat dolgoztunk, különösen fellé-
pések, fesztiválok előtt nagy volt 
a hajtás, de megérte. 

– Gyerekeid…? Sikerült őket a 
tánc felé terelgetni?

– Nem igazán. Korán elváltam, 
máshol, máshogy éltünk, a lánya-

im és én. A nagyobbik valamed-
dig foglalkozott modern tánccal, 
de ennyi. 

– Ha ma lehetőséged van tán-
colni – bárhol – feléled még a 
tudás?

– Ezt nem lehet elfelejteni, úgy 
érzem, a véremben van. Lehet, 
hogy nagydarab vagyok, lehet, 
hogy annyira nem vagyok fiatal, 
de egy lakodalomban még mindig 
megbámulnak, hogy ropom a pá-
rommal. És ezt ki nem hagynám. 
És mindenkinek ajánlom, akinek 
lehetősége van rá, legyen fiatal 
vagy idősebb, hogy táncoljon, jár-
jon csoportba, mert olyat tanul-
hat, olyat csinálhat, amit a régiek 
csináltak, és pont úgy. Mégis, 
amit az ember táncol, azt magára 
formálja. 

– Mi is volt az a pofozkodás a 
beszélgetés elején, amit a 
táncpróbán láttál?

– Hát a molnártánc. Ahol a tán-
cosok eljátsszák, hogy egymást 
pofozzák. Amikor gyerekként 
megláttam, nagyon jópofának 
tűnt, és az is. Mai napig az egyik 
kedvenc táncom. «

A projektet támogatta:

Apáról fi úra – Kungli József
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Sorozatunk következő darabjában 
Móricz László – egy sajátos véletlen 
folytán – nem csak dunaföldvári 
néptáncos élményeiről mesél. Ő az a 
ritka kivétel, akinek a sorkatonai 
szolgálat nem okozott törést a tán-
cos karrierjében, hiszen azt a másfél 
évet is végigtáncolta. Mázlista. 

 » BAKSAY ERIKA

– Hogy kerültél bele a néptánc 
mozgalomba?

– Nyolcadikos voltam, amikor 
új énektanárnő jött az iskolába, 
emlékeim szerint Molnár Judit-
nak hívták, aki benne volt a tán-
cos világban. Az iskolában is 
azonnal gyűjtött egy kis csapa-
tot, akiknek betanított egy ha-
gyományőrző lakodalmast, ami-
vel aztán körbetáncoltuk a kör-
nyező településeket az akkori 
seregszemlék keretei között. 
Nyolcadik után Dunaújvárosba 
kerültem, ebben az időben meg-
szakadt a kapcsolatom a tánco-
lással, de hazaérve visszatértem 
hozzá. 

– Honnan jött a tánc szeretete? 
Szüleidtől?

– A szüleim mindig nosztalgiá-
val emlegették, milyen jó volt el-
járni táncolni a Stefániába, ahol 
ugyan polgári táncokat, de táncol-
tak. 

– Milyen volt egy fiatal számá-
ra a régi kor viseleteit hordani, 
csizmában, kalapban járni?

– Nagyon tetszett nekem. Érde-
kes gondolat, hogy a ruhát, amit 
felveszek már évtizedekkel ez-
előtt is hordta valaki, akár min-
dennapos viseletként. Volt ruha, 
ha kellett, Karcsi bácsi bármit be-
szerzett, de mi magunk is gyűjtöt-
tünk időnként a környezetünkből. 
Én például az egyik szomszédunk 
padlásáról kaptam egy csizmát, 
amit később a madocsai táncok-
nál használtam, mert erre a táj-
egységre volt jellemző. Olyan 
csizma volt az, hogy rá lehetett 
ülni, nem tört meg. Birgeri ke-
mény szárú csizma. Őrzök még 
néhány ruhát abból az időből. Sok 
emlék köt hozzájuk, néha jó elő-
venni, megsimogatni, megnézni 
őket.

– Mit adott neked a tánc?
– A közösséghez tartozást min-

denképpen. Heti kétszer 3–4 órát 
próbáltunk, de nem szaladtunk 
haza utána. Beültünk az Ifi presz-
szóba és jókat beszélgettünk. Mit 
adott még? Bejártuk Európát. A 
katonaság miatt nekem lemaradt 
Görögország és Portugália, de 
voltam például Franciaországban 
és Szicíliában, ahová akkoriban 
nem volt egyszerű eljutni. Olasz-
országban egyszer 15 ezres kö-
zönség előtt léptünk fel, az vala-
mi elképesztő élmény volt. Milá-
nó mellett egy vízen épített szín-
padon táncoltunk. Franciaország-
ban egy előadás után odajött hoz-
zánk egy ember, és mindenestül, 
buszostul meginvitált bennünket 
a tanyájára. Végtelen szőlősoro-
kon át haladtunk, míg odaértünk. 
Kiderült, ez a magyar ember –
mert magyar volt – készíti a híres 
francia konyakokat, így például a 
Hennessyt. Tánc nélkül sosem is-
merem meg. 

Ha már a katonaságot említjük: 
abban a szerencsében volt részem, 
hogy az első hónapot kivéve lé-
nyegében végigtáncoltam a más-
fél évet. Zalaegerszegen szolgál-
tam, és volt egy főhadnagy, aki-
nek szívügye volt a kultúra. Nem 
csak a tánc, hiszen például az elő-
felvételis színészhallgatók ide ke-
rültek, de a színházi és a tánccso-
porton kívül egy beat zenekar is 
volt a laktanyában. Így, hármas-
ban jártuk körbe a laktanyákat, és 
adtunk műsorokat a sorkatonai 
szolgálatosoknak, illetve a Bala-
ton partján a tiszti üdülőkben nya-
ralóknak. A tánccsoportunk kis 
létszámú, 6–7 fős kis csapat volt, 
és nem volt koreográfusunk, ma-
gunk találtuk ki és tanultuk be a 
műsorokat. Kiemelt figyelmet 
kaptunk, mert akkoriban a Hon-
véd együttesen kívül csak mi tán-
coltunk a katonaság kötelékében. 
Szabadon mozoghattunk, eljár-
tunk a zalaegerszegi művelődési 
ház emeletére próbálni, ahol kor-
szerű, klimatizált, tükrös, balett 
rudas próbaterem állt rendelkezé-
sünkre. A helyi táncegyüttessel is 
próbáltunk, országosan ismert ko-

reográfusuk volt Orsovszky Ist-
ván. Ott, az egerszegi művelődési 
házban óriási táncházi élet folyt 
akkoriban, mi meg belecsöppen-
tünk a sűrűjébe. Akkora tömegek 
jöttek el a táncházi alkalmakra, 
hogy alig lehetett mozdulni. Ren-
geteg ismeretséget lehetett kötni, 
nagy élet volt.

– A táncházban tudtad haszno-
sítani a tudásodat?

– Persze. Bár nem én vagyok az 
az ember, aki kiáll középre, de 
tudtam segíteni a mellettem álló 
civileknek. A lényeg az volt, hogy 
minél több embert vonjunk be a 
táncba. Érdekes, hogy a nagyobb 
városban a néptánc fesztivál nem 
csak a táncosokat hozta össze, ha-
nem bevonzotta a helyi fiatalokat 
is, óriási népünnepély lett a talál-
kozóból. 

Én vagyok az, aki nehéz szív-
vel hagyta el a katonaságot, ko-
molyan, nehéz volt megválni attól 
a pezsgő élettől. Hazatérve a régi 
csoportot felbomlóban találtam. 
Sokan megházasodtak, elköltöz-
tek, a csapat széthullott. Viszont 
akkor kezdett el dolgozni Mádi 
Magdi, akinek jó kis csoportja 

volt Földváron, és jellemzően 
paksi táncosokkal segített meg 
minket a fellépéseinken. Később 
a helyzet megfordult: a paksi cso-
port lett a hangsúlyosabb, földvá-
riakkal kiegészítve. 

A rendszerváltás évében kerül-
tem Paksra, az atomerőműbe dol-
gozni. Gyorsan kiderült, hogy a 
hajnali kelés és a késő estig próbá-
lás nem tartható együtt sokáig. Né-
hány hónap múlva megnősültem, a 
családalapítás volt soron, így a 
táncolást 90-re abbahagytam. 

– A gyerekeidet nem sikerült 
megfertőznöd?

– A fiatalabbik volt mazsorett, a 
Zsigecben is táncolt, vagyis meg-
van benne a tánc szeretete. A na-
gyobbik egészen más, lány létére 
inkább műszaki érdeklődésű. 

Örömmel látom viszont, hogy 
reneszánszát éli városunkban a 
néptánc, ismét egy jó közösség 
formálódik, alakul. Büszke va-
gyok rájuk, örülök a sikereiknek. 

A projektet támogatta:

Apáról fi úra – Móricz László
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Az iskolai agresszióról, arroganciá-
ról, devianciáról tartott előadást 
Czere Ambrus Mária pszichológus 
pedagógusoknak és szülőknek az ál-
talános iskola aulájában. Az előadó 
bevezetőjében hangsúlyozta, hogy 
iskolai erőszak mindig is létezett, de 
annak formája, jellege, hatásai az 
utóbbi időben jelentősen módosul-
tak, például az elektronikus média 
hatásai által. 

 » SZABADOS SÁMUEL

Napjaink sajtója, információ- 
és szenzációéhes világa szinte 
percek alatt értesül ezekről az 
eseményekről. Korábban az isko-
la és a szülők igyekeztek titkolni, 
vagy elbagatellizálni az eseteket, 
napjainkban ez szinte lehetetlen. 
A statisztikák szerint az erősza-
kos esetek száma évről évre, ha 
lassan is. de nő hazánkban. Ennek 
háttere a társadalom egészében 

terjedő arrogancia, tolerancia hi-
ány, mely nap, mint nap érzékel-
hető például a médiákon keresz-
tül. A felnőttek világának negatív 
mintáit gyorsan átveszik a gyere-
kek. Az agresszió két típusa közül 
a fizikai erőszakot tartja a szak-
ember egyszerűbbnek, kezelhe-
tőbbnek. Például testi nyomai 
vannak, kiderítésük egyszerűbb, 
sőt arányaiban talán előbb kihe-
verik, feldolgozzák ezeket az ese-

teket a gyerekek. Természetesen 
itt is fontos a szülő, a pedagógus, 
esetleg a pszichológus segítsége. 
Szülők, vagy pedagógusok eseté-
ben fontos az esemény tárgyila-
gos, elfogulatlan megértése, ke-
zelése. Ezzel szemben több prob-
lémát jelent a lelki erőszak, az 
agresszió. Felismerése, kezelése 
bonyolultabb. Akár élőszóban, 
közvetlenül, vagy közvetetten, 
például telefon, elektronikus le-
vél, üzenet, kép formájában je-
lentkezhet a lelki bántalmazás. 
Különösen az utóbbi esetek ter-
jedtek el az utóbbi időben. A fel-
ismerés nehézségét jelenti, hogy 
különböző viselkedésformákban 
jelenhet meg. Depresszió, befelé 
fordulás, esetleg deviáns, vagy 
agresszív magatartás formájában 
nyilvánulhat meg. Hatásai és kö-
vetkezményei idővel súlyosak le-
hetnek, például káros szenvedé-
lyek kialakulása, öngyilkossági 
kísérletek. Ezen esetekben min-

denképpen fontos pszichológus-
hoz fordulni. Nagy probléma az 
elhallgatás is akár gyerek, vagy 
szülő részéről. Ez gátolja a szak-
szerű beavatkozás, kezelés lehe-
tőségét. A szülőknek és a pedagó-
gusoknak nagy a felelőssége e 
folyamatokban. A megakadályo-
zás, mint lehetőség több, keve-
sebb sikerrel járhat. A probléma 
felfedése, az érintett őszinte kitá-
rulkozása nagyon fontos lépés. 
Ezen a téren a leghatékonyabb 
eszköz a gyerekkel való rendsze-
res, akár napi többszöri kommu-
nikáció. Ehhez nem szükséges 
speciális szakmai felkészültség. A 
szavak, a viselkedés, a reakciók 
sok mindent elárulna. Ezután kö-
vetkezhet a szakszerű beavatko-
zás, kezelés, melynek során fon-
tos az együttműködés, a partner-
ség mindenki részéről. A szakem-
ber szerint az iskolai bántalmazás 
okozta lelki sérülések igenis ke-
zelhetőek. «

Fórum az iskolai bántalmazásról

Czere Ambrus Mária

Ismerik Csukás István méltán híres 
meséjét Sün Balázsról? Ő a legifjabb 
sünfi ú a hét testvér közül, aki legki-
sebbik lévén mindig kiszorul, kire-
ked az egyre szűkösebbé váló ház-
ból… Végül mindezt megelégelve új 
otthont épít magának, ahol – a nála 
menedéket kérő hat testvér miatt – 
reggelre újra a küszöbön találja ma-
gát. Kedves történet, sok–sok (er-
kölcsi) tanulsággal. 

 » V. LAJKÓ ANITA

Balázs története 1.: 
A következő írás hőse nem egy 

sündisznó, hanem Balázs, a ma-
gyar vizsla. Névadójává úgy vált 
Csukás István kedves, kivetett, 
küszöbre szoruló mesehőse, hogy 
a nyolc kiskutyát magába foglaló 
alom különce annyira más volt, 
mint a többi kölyök, hogy az ak-
kori gazdájának Sün Balázs jutott 
róla az eszébe. Önfejű, rengeteg 
kárt okozó kis kölyökkutya volt, 
akit féláron értékesített a tenyész-
tő, csak hogy a kisördögtől szaba-
duljon. Mindez történt 2016–
2017 fordulóján. Későbbi gazdá-
jával való találkozása sorsszerű 

volt. Ismerjük meg ezt a történe-
tet Dettin keresztül!

Detti története 1.: 
A kislányként tengerbiológus-

nak készülő Detti mindig tartott 
állatokat: nyulakat, macskákat, de 
saját kutyát soha. Mikor elpusz-
tult az utolsó cicája, úgy döntött, 
szeretne egy angol bulldogot. Mi-
vel még a szülői házban élt, ezért 
először a szülőket kellett erről 
meggyőznie.  Érdekes módon 
nem volt ellenvetés. A bulldog 
helyett talált rá családi kapcsola-
tokon keresztül a leárazott Ba-
lázsra, és nem volt szíve többé 

megválni tőle. Ahogy a kutyások 
mondják: bevésődtek egymásnak. 
A feltétel nélküli szeretetnek, a 
rengeteg törődésnek és foglalko-
zásnak hála Balázs ma nyugodt, 
harmonikus, szófogadó kutya. 
Persze mindez nem lenne elég ah-
hoz, hogy cikk (is) szülessen róla.

Balázs története 2.: 
Balázs családba érkezésekor 

Detti hivatali munkát végzett 
(amit finoman szólva sem neki ta-
láltak ki), ezért a vele való foglal-
kozás lelki gyógyír is volt számá-
ra. A gazdi szerint a kutyának ve-
zér kell, egy főnök, akit hűen, 
vakon követhet. Ezen kívül idő, 
energia, türelem… ezek a kulcs-
szavak egy kutya képzése során.

Detti története 2.:
Kilenc évesen kapta az első 

fényképezőgépét, ekkor fertőző-
dött meg a fotózással. 12 évesen 
digitális gépet kapott a szüleitől, 
ekkor tanult meg nemcsak fény-
képezni, hanem vágni, képet szer-
keszteni, sőt mellé weblapot is 
készíteni. A gimnáziumi évek 
alatt ő volt az osztály fotósa, az 
események képi dokumentálója. 
Az egyetem idején azonban a fo-
tózás eltűnt az életéből. Hogy mi-
ért? Maga sem tudja a választ. 

Talán mert mindennek oka és ide-
je van? A diplomaosztójára – hir-
telen ötlettől vezérelve – fényké-
pezőgépet kért a szüleitől. Kb. 1 
év alatt jutott el arra a szintre (tel-
jesen autodidakta módon), hogy 
méltó használója legyen a profi 
gépnek. Balázs remek fotóalany-
nak bizonyult. Miközben nevelte 
Detti, fotózta is őt. (Időközben a 
hivatali munkát felváltotta a me-
zőgazdaság, hazatért a családi 
vállalkozásba dolgozni, gyakorla-
tilag egész nap együtt létezett Ba-
lázzsal.) A képeket soha nem ter-
vezte, mindig spontán ötlettől ve-
zérelve fotózott, és a legjobbnak 
vélt képeket kezdte feltölteni a 
facebookra. „Úgy gondoltam, 
minden emberben van bizonyos 
közléskényszer, én így bontakoz-
tam ki.” – mesélte Detti. Sorra 
kerültek fel a kutyás képek – nap-
jában akár többször is – a közös-
ségi hálóra. És ezzel egy időben 
megindult a negatív kommentek, 
a bántások sorozata…”Miért a 
kutya? Miért csak a kutya? Nincs 
más dolgod?” – hangzott a sok le-
húzó kritika. „Olyannyira kedve-
met szegte a dolog, hogy töröltem 
a fb-profilomat, és új felületet ke-
restem. Ekkor jutott eszembe 

(Sün) Balázs az Instagramon

Első „Detti  -kép” Balázsról

►
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Már harmadik éve rendezik meg az 
óvodákban és az általános iskolá-
ban a Mézes reggeli elnevezésű élet-
mód programot, melyet Jenei Ferenc 
helyi méhész és mézlovag kezdemé-
nyezésére szerveznek a földvári ok-
tatási intézmények. Az ötlet egy 
szlovén pedagógusnőtől származik, 
aki évekkel ezelőtt akciót indított 
gyerekek számára a mézfogyasztás 
propagálásáról, a méz élettani 
előnyeinek népszerűsítéséről. 

 » SZABADOS SÁMUEL

A mozgalom nemzetközivé 
nőtte ki magát, melyhez hazánk is 
csatlakozott. Az iskola- és óvoda-
pedagógusok szervezték az egész 
délelőttöt felölelő programot, 
ahol Jenei Ferenc korcsoportok-

nak, évfolyamoknak tartott egy 
órás előadást, természetesen méz-
kóstolással egybekötve. Az előa-
dásokat látványos szemléltetés kí-
sérte kivetítéssel, eszközök bemu-
tatásával. Szóba kerültek biológi-
ai ismeretek a méhek életéről, a 
porzás folyamatáról. A mézkészí-
tés egyes műveleteit ismerhették 
meg a fiatalok, összehasonlítva a 
múlt és a jelen technikai eljárása-
it, eszközeit. Az előadó kiemelte a 
méz pozitív élettani hatásait az 
egészséges életmód kapcsán. Be-
szélt arról is, hogy a mézfogyasz-
tás terén hazánk bizony le van 
maradva. Évtizedekkel ezelőtt fő-
leg a falvakban elterjedt volt a 
méhészkedés, hiszen hazánk ter-
mészeti adottságai igen kedvező-

ek e téren. Kedvező az éghajla-
tunk, a növényvilág. Sajnos az 
utóbbi évtizedekben a méhek 
élettere leszűkült a civilizációs 
fejlődés következtében. Napja-
inkban a kedvezőtlenebb feltéte-
lek közt a méhészkedés nagy 
szaktudást, főleg biológiai és 
technikai ismereteket igényel. Az-
az szükség van a méhészek szak-
mai képzésére.  Az előadó sajná-
lattal állapította meg, hogy iskola 

látogatásai során akadnak olyan 
gyerekek, akik életükben nem et-
tek még kanalas mézet. A Mézes 
reggeli akció lényege, hogy idő-
vel kinevelődjön egy olyan gene-
ráció, aki már tudatában van a 
méz életmódunkra gyakorolt ha-
tásaival, és idővel ennek szelle-
mében neveli gyermekeit is. Pozi-
tív visszajelzések vannak már 
gyerekek, szülők részéről, hogy 
az előadások után a fiatalok gyak-
rabban nyúlnak a mézes termé-
kekhez. Jenei Ferenc országosan 
ismert méhész szakember. Tagja a 
székesfehérvári Szent István 
Mézlovagrendnek, mely keretein 
belül sok rendezvényen, faluna-
pon, ünnepségen vesznek részt, 
ahol propagálják a mézfogyasz-
tást. Az ősz során a környékbeli 
iskolákban, például Dunaegyhá-
zán, Dunaújvárosban is szervezett 
Mézes reggeli akciót. «

az Instagram. Nemzetközi 
közösségi hálózat, gyakorlatilag 
csak képek és videók megosztásá-
ra szolgál. „Hogy rejtve marad-
jak, kizárólag angolul írtam, a 
helymegjelölésemet is csak Euró-
pára szűkítettem. Megviselt a ko-
rábbi sok bántás, így védekez-
tem.” – emlékszik vissza Detti. 

Balázs, Detti és az Instagram:
2017. november 22-én került fel 

az első kép az Instagramra. „Ön-
tözni voltunk kint a gyümölcsös-
ben, amikor a fényképezőgépemet 
próbálgattuk Erikkel, a barátom-
mal. A mozgásban lévő Balázst 
szerettem volna fotózni úgy, hogy 
a kép éles legyen. A kép feltöltése 
után rövid időn belül 90 like-ot ka-
pott, ami annak tudatában, hogy 
nem volt előzmény, újakként de-
bütáltunk: nagyon nagy szó. Lel-
kesített a siker, így kezdtem el tu-
datosan kiépíteni Balázs profilját. 
Az elmúlt egy év alatt az oldalnak 
kb. 3000 követője lett (akik kizá-
rólag arra kíváncsiak, hogy Balázs 
hogy éli a mindennapjait), ebből 
2800 aktív követő, azaz lájkolnak, 
kommentelnek, használják az in-
teraktív felületet is.”

A követők 50%-a az USA-ban 
él, 80%-uk kutyás. Emiatt is fon-
tos az angol nyelv (ami Detti har-
madik szerelemgyereke). A ké-

pekhez fűzött 1–1 mondatos (sok-
szor vicces és mindig kreatív) 
gondolat angolul szólalt meg egé-
szen 2018 szeptemberéig. Ekkor 
történt a stratégiaváltás. Ugyanis 
egyre több megkeresés érkezett. 
Detti pedig belefutott egyik szív-
ügyébe: hazai, kézzel készített, 
minőségi termékek támogatása. 
Mezőgazdasági termelőként ma-
ga is jól tudja, milyen nehéz fel-
venni a versenyt a multikkal, a 
tömegtermeléssel. Amikor egy 
pécsi lány azzal az ötlettel kereste 
meg, hogy népszerűsítse (azaz 
reklámozza fotóival) egyedi pórá-
zait és nyakörveit, Detti úgy dön-
tött, hogy feltárja magyar kilétét. 
Azóta havonta érkezik egy–egy 
szett, Detti fotóz, photoshopol, 
feltölt, népszerűsít… miközben 
reklámfelületet biztosít, és vizuá-

lis élményt nyújt azoknak, akik 
megnézik a képeit. „Azt szeretem 
leginkább – a magam és mások 
képeiben is –, ha inspirálnak. Ha 
elindítanak bennem egy érzést: 
jókedvre derítenek, örömmel töl-
tenek el, vágyakozni kezdek vala-
mi után, elszomorítanak…. 

Az első megkeresést aztán sor-
ra követte/követi a többi: egy 
nagy kanadai cégnek jövőre Ba-
lázs lesz a reklámarca, a paksi 
atomerőmű lakossági naptárának 
egyik hónapján szintén feltűnik 
majd Balázs. De az utóbbi időben 
kapcsolatba lépett velük egy ku-
tyasnacket forgalmazó és egy bi-
létákat gyártó cég is. Vagyis Ba-
lázs karrierje beindult. Olyannyi-
ra, hogy Detti kénytelen volt fel-
keresni egy Instagram marketing-
gel (már ilyen is létezik!) foglal-

kozó hölgyet, aki segített neki 
abban, hogyan tudná megőrizni 
az etikus, a tudatos, jól felépített 
instázást (és igen kedves olvasó, 
már ez a fogalom is létezik).  

Kezdik már sejteni, hogy egy új 
dimenzióba érkeztünk? Egy több-
nyire (vagy kizárólag) online tér-
ben működő világba? Detti szerint 
a TV-reklám lefutóban, a fiatalok 
mind YouTube-on és Instagramon 
tájékozódnak, szinte mindent on-
line rendelnek az étrend-kiegészí-
tőktől a gumiszőnyegig…min-
dent. 

Jelenleg Balázs Instagram-ol-
dala – a hazai kutyás profilok kö-
zül – az egyik legigényesebbnek 
tartott oldal. (Többek között Ki-
rály Gábor kapus, Lakatos Leven-
te író, újságíró és Berki Krisztián 
celeb működtet hasonló színvona-
lú profiloldalt.) Detti fontosnak 
tartja elmondani, hogy nem célja 
üzletszerűen foglalkozni Balázs 
oldalának népszerűsítésével, to-
vábbra is hobbinak tartja a profil 
kezelését (a mezőgazdasági mun-
ka mellett). Olyan hobbinak, ahol 
összekapcsolhatja a kutya, az an-
gol nyelv és a fotózás hármasát. 
Ha emellett nemes ügyekben is 
segít (lásd: magyar kézműves ter-
mékek reklámozása), akkor mind-
ez további örömmel tölti el. «

Mézes reggeli óvodásoknak,
iskolásoknak

Néha így elgondolkodik, és csak bambul

►
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Nem az első, és reményeink szerint 
nem is az utolsó helytörténeti mun-
kával örvendeztette meg az olvasó-
kat L. Mészáros Irma és Lukácsi Pál, 
akik elkészítették Dunaföldvár tár-
sas életéről szóló munkájukat Tár-
sasági élet a Dunaföldvári vendég-
lőkben címmel. Az ünnepélyes 
könyvbemutatón megjelent népes 
közönség is sejteti, hogy a földvári 
életnek ezt a könnyedebb oldalát 
bemutató mű mennyire betalált a 
városiak érdeklődésébe. A szerzőpá-
rosból L. Mészáros Irmát kérdezte 
televíziónk.

 » BAKSAY ERIKA

– Ha úgy tetszik,  ez a könyv 
egy trilógia harmadik darabja, hi-
szen Pali megírta már A duna-
földvári színjátszás krónikáját és 
A Teremtő  időt a polgári kori 
egyesületekről. Ez a harmadik 
könyv a vendéglők és kocsmák 
oldaláról közelíti meg a témát, az 
alcím is ezt jelzi: Mozaikok a du-
naföldvári vendéglátás történeté-
hez. A megközelítés nem vélet-
len, az általunk átfogott majd’ 
100 évben, nagyjából 1870-től az 
államosításig a társasági élet, a 
szórakozás, a tánc színterei a vá-
ros vendéglői, kocsmái, vendég-
látó helyei voltak. Megpróbál-
tunk lenyúlni a kezdetekig, és 
említést is tesznek valamilyen 
forrásban egy vendéglőről 
1922-ben, de a 19. század máso-
dik felétől már folyamatosan je-
lennek meg sajtóhírek a Duna-
földvárt említő társas események-
ről, összejövetelekről. Díszebé-
dek, fontos emberek fogadása, 
valamilyen tisztségviselő búcsúz-
tatása, színi előadás, koncert, bál, 
egyesületi rendezvények mind–
mind fontos események voltak a 
város életében, és jó alkalmat ad-
tak arra, hogy az emberek talál-
kozzanak egymással, szórakozza-
nak. Hídavatás? Szobor átadása? 
Jótékonysági esemény? Mind-
egyikhez kapcsolódott egy ebéd. 
Hogy hol? A Stefániában, vagy a 
Horváth Kertben, a Kaszinó dísz-
termében vagy az Egyenlőségi 
Körben, esetleg a Rózsa csárdá-
ban vagy a Vörös Ökörben…

Barátságos kerthelyiségek, jó 
borok, élőzene és ízletes ételek 
fogadták a vendégeket, ízek, ame-
lyekre még évtizedek múltán is 
emlékeznek. Így például egy 90 
körüli bácsi idézte fel a Kék Duna 
brassói aprópecsenyéjét, vagy 
Flamm Gyuri bácsi halászlevét a 
lebombázott híd roncsait eltakarí-
tó egyik munkás. Nem átallottuk 
betenni a könyvbe a pörcös pogá-
csa és a takartos káposzta recept-
jét, mert, ha már eddig fennma-
radtak az emlékezetben, maradja-
nak is még sokáig. 

Megpróbáltunk időrendben ha-
ladni a vendéglátóhelyek feldol-
gozásában, de muszáj volt időn-
ként kitérőket tenni egy–egy híres 
hely vagy dinasztia estében. Az 
államosítástól napjainkig terjedő 
eseményeket is csak ebből a 
szempontból említettük, mert ki-
hagyhatatlanok Kelemenék, Hoff-
mannék, nem mehetünk el a Ha-
lászcsárda és Gábrielék mellett, a 
jelenkorban Tóthék és Nagy 
László mellett. Megemlítjük a Pa-
tikárius testvéreket, akik kitűnő 
cigányzenészek voltak, a Konrád 
cukrászdát és az Ezüstpontyot, Si-
monékat és mindenkit, akikről so-
káig beszéltek az emberek, vagy 
akik ma is a vendéglátásban szor-
goskodnak. Sok az ikonikus név, 
és fontosnak tartjuk, hogy fenn-
maradjanak az utókor emlékeze-
tében. 

A könyvünk nyilván nem lehet 
teljes. Tegye hozzá mindenki a 
maga emlékeit, mozaikjait. Szép 
idők voltak, emlékezzünk rá. «
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TÉLI ESTÉK
előadássorozat 
A Dunaföldvári Kertbarátok Város-
védő Egyesületének szervezésében, 
hétfőnként 18 órakor

Január 7. hétfő 18:00
Dunaföldvár jelene és jövője
Előadó: Horváth Zsolt polgármester

Január 14. hétfő 18:00
Lakókörnyezetünk közbiztonsága
Előadó: Kulcsár Szabolcs, rendőr 
alezredes, Dunaföldvári Rendőr-
kapitányság őrsparancsnok 

Január 21. hétfő 18:00
A szúráson túl, avagy a méhek és 
a mézek titkai
Előadó: Jenei Ferenc, méhész

Január 28. hétfő 18:00
Precíziós gazdálkodás
Előadó: Roll Dániel, gépértékesí-
tési menedzser – KITE

Berze-Nagy Ilona Városi 
Könyvtár 

„Tollal, tűvel”
Rell Katalin textilművész 
kiállítása
Megnyitó: 2019. január 17. csü-
törtök 17:00
Látogatható: 2019. február vé-
géig a könyvtár nyitvatartási ide-
jében 
Nyitvatartási idő:
Hétfő–csütörtök: 8–12; 13–18
Péntek: 8–12
Szombat: 8–12
Kölcsönzési idő:
Hétfő–kedd: 13–18
Szerda–csütörtök: 8–12; 13–18
Péntek: nincs
Szombat: 8–12
Elérhetőségek:
7020 Dunaföldvár, Béke tér 13.
Telefon: +36 75 541–060
Fax: +36 75 541–061
konyvtar@dunafoldvar.hu
http://dunafoldvar-konyvtar.hu

Földváriak víg napjai

Dunaföldváron szántóföld eladó!
0314/138 hrsz. 4740 nm 18,07 ak
0314/140 hrsz. 6974 nm 23,64 ak

7494 hrsz. 2067 nm 3,95 ak.
Telefon:

20/563–8049
70/349–1300
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 » SZABADOS SÁMUEL

Nagyon hosszúra nyúlt a megyei 
első osztályú bajnokság őszi sze-
zonja. Mivel kevés a csapat, ezért 
16 fordulót játszottak augusztustól 
december közepéig. Lesnyik Gá-
bor klubigazgató szerint ezen a 
szinten sem az egyesületek, sem a 
játékosok nincsenek felkészülve 
ilyen hosszú szezonra. A fáradtság, 
a fásultság, érdektelenség jelle-
mezte az utolsó néhány fordulót. A 
kedvezőtlen időjárási viszonyok 
közt kevesebb volt a néző, a játé-
kosoknak sem volt igazán kedvük 
havas esőben focizni. Több klub 
jelezte az MLSZ-nek, hogy az új 
rendszer megyei szinten nem vált 
be. A DFC vezetése az augusztusi 
kezdéskor az élmezőnybe várta ősz 
végére a csapatot. Az elvárások 
nem valósultak meg. A középme-
zőnyben végzett a gárda. A nyári 
távozók helyett jöttek új játékosok, 
de a hozzájuk főzött remények 
nemigen valósultak meg. Nem je-
lentettek igazi erősítést. A csapat 
főleg a taktikai fegyelem, a kon-

centráció területén volt bizonyta-
lan. Több mérkőzés úszott el pilla-
natnyi kihagyás, fegyelmezetlen-
ség miatt, akár a védők, akár a 
csatárok részéről. A kiállítások szá-
ma is nőtt a korábbi időszakokhoz 
viszonyítva, ez is az önfegyelem 
hiánya és a bizonytalanság jele. 
Tartós, súlyos sérülések szerencsé-
re nem sújtották a gárdát. Hat győ-
zelem, három döntetlen és hét ve-
reség a mérleg, ez a nyolcadik 
helyhez volt elegendő. Voltak lát-
ványos sikerek, például a Majos 
elleni 3:0-ás győzelem, vagy az 
élmezőnybeli Dombóvár elleni 
döntetlen. Érthetetlen viszont, 
hogy az utolsó, egy pontos Köles-
det nem tudtuk legyőzni. A téli szü-
netben mindenképpen erősíteni 
szeretne a klub új igazolásokkal. A 
megfelelő fizikai erőnlét az alapo-
zás időszakában biztosítottnak lát-
szik. Előbbre kell lépni viszont a 
taktikai fegyelem terén. Az élme-
zőnyhöz való felzárkózás nem le-
hetetlen, viszont ehhez tartós és 
kiegyensúlyozott jó teljesítményt 
kell nyújtani a tavasz során. «

Január 9. szerda 18:00 óra
LÁTHATATLAN KÖTELÉK
„Anya lettem, de nem szültem”
Korom Kata előadása
A belépés díjtalan

Január 18. péntek 18:00
FONÓ MÁSKÉNT
Régi hangulat új köntösben, a 
Tájházban.
Belépő: 800 Ft (előzetes regiszt-
ráció szükséges)
Január 15. kedd 18:00 
NÉPSZERŰ TUDOMÁNY
Dfv30
A belépés díjtalan! 
Január 17. csütörtök,
10:00, 14:00
HARISNYÁS PIPPI
mesejáték a Pesti Művész Szín-
ház előadásában
Jegy ár: 1.000 Ft

Január 22. kedd 18 óra
IRODALMI KÁVÉHÁZ A MAR-
CIPÁN CUKRÁSZDÁBAN
Kötelező fogyasztás: 1.000 Ft
Január 25. péntek, 18:00 
MAGYAR KULTÚRA NAPJA 
Dunaföldvár Kultúrájáért – díjátadás
„Úgy szálljon hozzád ez a dal”
Csík János, Őze Áron és az Esz-
szencia Produkció: Lakatos Ró-
bert, Balogh Kálmán, Bognár Szil-
via, Kunos Tamás, Kováts Gergő, 
Bognár András. Jegy ár: 2.000 Ft
Február 12. kedd 18:00
NÉPSZERŰ TUDOMÁNY
Sportrendezvények lebonyolítá-
sa a 2017-es vizes VB tükrében
Előadó: Benedikti Dávid, sport-
szervező. A belépés díjtalan!
Február 13. szerda 9:00–17:30
VÉRADÁS

Művelődési ház
Januári programok

2019. január 25. péntek 18:00 
MAGYAR KULTÚRA NAPJA 
"Dunaföldvár Kultúrájáért" – 
díjátadás és ünnepi műsor
"Úgy szálljon hozzád ez a dal"
Bemutatja: Csík János, Őze 
Áron és az Esszencia Produkció
Az Esszencia produkció tagjai: 
Lakatos Róbert, Balogh Kálmán, 
Bognár Szilvia, Kunos Tamás, 
Kováts Gergő, Bognár András 
Jegyár: 2.000 Ft

2019. február 19. kedd 19:00
HUNYADI SÁNDOR:
LOVAGIAS ÜGY 
vígjáték két részben a Zenthe 
Ferenc Színház előadásában
Főbb szerepekben: Koltai Ró-
bert, Vándor Éva, Házi Anita, 
Erdélyi Gábor, Máthé Krisztián, 
Albert Péter

Az idősödő főkönyvelő, Virág 
úr esetlen reménytelenséggel 
szerelmes Gizikébe, a cég kissé 
molett titkárnőjébe. Gizike vi-
szont Paliba, a tulajdonos szív-
tipró fiába szerelmes szintén re-
ménytelenül. Ez azonban egyál-
talán nem gátolja meg abban, 
hogy más férfiakkal is kapcsola-
tot tartson fenn, ahogy az érde-
kei éppen megkívánják. Ez ed-
dig rendben is volna. Aztán az 
irodában elcsattan egy végzetes 
puszi. Ezt valaki félreérti. És ez-
zel elindul az események meg-
állíthatatlan láncolata…
Kabos Gyula egykori legendás 
szerepében: Koltai Róbert.
Játékidő: 135 perc
Jegyár: 3500 Ft

Színházi előadások
A januárra hirdetett – A bolond lány című – előadás március-
ban lesz. A pontos időpontot később közöljük, a megvásárolt 
bérletek érvényesek.

Többet várt a vezetés a
DFC őszi teljesítményénél

Vers –és prózaíró pályázat
Várunk olyan verset vagy pró-

zai művet, aminek a témája vala-
milyen szempontból Dunaföld-
várhoz köthető.

Kategóriák: 10–14 éves korig, 
14–18 éves korig, 18 év felett

Díjazás: kategóriánként az 1.–3. 
helyezett pénzdíjazásban részesül.

Beküldési határidő: március 14. 
16:00

Beküldés: kizárólag e-mailben 
a palyazat@dunaföldvar.hu címre

Fontos: minden pályaműnél a 
beküldő neve és elérhetőségi ada-
tai mellett jeligét is meg kell adni!

„Fotózd le a múltat!” – fotó-
pályázat

Keress egy régi fotót Dunaföld-
várról – neten vagy a nagymama 
fiókjában –, keresd meg a helyet, 
ahonnan a régi képet készítették 
és fotózd le újra!

Díjazás: kategóriánként az 1.–
3. helyezett pénzdíjazásban része-
sül. A zsűri által legjobbnak ítélt 
fotókból 2019. június 22-én, a 

Múzeumok Éjszakáján kiállítás 
nyílik a Dunaföldvári Várban.

Beküldési határidő: május 15. 
16:00

Beküldés: kizárólag e-mailben 
a palyazat@dunaföldvar.hu címre

Fontos: 
– minden pályaműnél a be-

küldő neve és elérhetőségi adatai 
mellett jeligét is meg kell adni

– a régi és az újonnan készült 
fotót is be kell küldeni

– a pályázatra beküldött digitá-
lis fotó hosszabbik oldala (méret-
aránytól függetlenül) minimum 
3000 pixel legyen.

PÁLYÁZATOK

A város 30. születésnapja alkalmából

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
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Négy éve alakult meg városunkban 
a Vallum Íjász Egyesület. Böde Sán-
dor lapunknak értékelő összegzést 
adott az elmúlt évről. 

 » SZABADOS SÁMUEL

Az egyesületi elnök szerint sike-
res, eredményes és eseményekben 
gazdag volt a 2018-as esztendő. 
Tevékenységük három területre 
koncentrálódott. A legalapvetőbb 
feladat a heti rendszerességű 
edzésmunka volt. Ennek keretei 
közt készültek az éppen aktuális 
hazai, vagy országos versenyekre. 
A versenyeken való részvétel ered-
ményesnek mondható, mivel az év 
során a különböző megméretteté-
seken 15 arany,7 ezüst és 6 bronz-
érmet szereztek a résztvevők. Ta-
vasszal és ősszel két háziversenyt 
tartottak a kis-dunai horgászta-
nyán, ahol a környékbeli egyesüle-
tek is résztvevők voltak. Az évi 
versenysorozatban, melyet a Ma-
gyar Íjász Szövetség szervezett 
egyesületünk a dél-dunántúli regi-
onális versenyeken indult 3D kate-
góriában. A szép sikerek nagy ré-
sze itt született. Az öt alkalmat ma-
gába foglaló sorozatban sajnos 
egyéni, vagy csapatversenyben 
nem sikerült dobogós helyezést el-
érni. Egyéniben nagyon jó teljesít-
ményt nyújtott Pápa Dóra, Horváth 
Kincső, és László Milán. Vala-
mennyien ifjúsági korú verseny-
zők. Az év talán egyik legjelentő-

sebb sikere volt az országos iskolai 
íjász versenyen elért aranyérem 
László Milán részéről, ugyanitt Fe-
kete Gábor bronzérmet szerzett. A 
harmadik tevékenységi terület az 
év során a bemutatókon való rész-
vétel volt. Böde Sándor örömét fe-
jezte ki, hogy egyre több rendez-
vényre hívják őket, nem csak váro-
sunkba, hanem a környékbeli tele-
pülésekre is, például Kisapostagra, 
Madocsára. A bemutatók célja az 
íjászat népszerűsítése. Az érdeklő-
dők megismerhetik és kipróbálhat-
ják az íjakat, tájékoztatást kapnak a 
fegyverekről, a szabályokról. Az 
eredmény is megvan, hiszen taglét-

számuk évente néhány fővel gya-
rapodik. Jelenleg 37 fő, többségük 
ifjúsági korú és nagy részük igazolt 
sportoló. 

Az idei esztendő jelentős ese-
ményt hozott a klub életében, hi-
szen felvételt nyertek a Magyar 
Íjász Szövetségbe. Ez további le-
hetőségeket jelent főleg a verseny-
szerű sport terén, esetleg anyagi 
forrásokhoz jutás terén. A 2019-es 

év szintén fontos eseményt hoz. 
Tisztújító közgyűlés lesz, ahol két 
évre választanak elnököt és veze-
tőségi tagokat. Az év során egy, 
vagy két hazai versenyt tervez az 
egyesület, mégpedig új helyszí-
nen, a Hunyadi lakópark mögötti 
cross pályán, mely dombos, völ-
gyes terepviszonyaival speciális 
versenyek szervezésére is alkal-
mas. «

Decemberben évzáró, évértékelő va-
csorát tartott a tagságnak és a tá-
mogatóknak a Dunaföldvári Sport-
horgász Egyesület a horgásztanyán. 

 » SZABADOS SÁMUEL

Kiss Lajos egyesületi elnök a 
nem hivatalos rendezvényen tájé-
koztatta a tagságot azokról az őszi 
eseményekről, ahol a horgász tár-
sadalom számára fontos döntések 

születtek. A novemberi küldött-
gyűlésen helyi szabályok változ-
tak, így például az amur felső mé-
rethatárra vonatkozó korlátozása 
10 kilogramm lett. Jövő évtől fo-
gás után 2–2 darab csukát és sül-
lőt lehet hazavinni, valamint ki-
tiltják a robbanómotoros csóna-

kokat a Kis-Dunáról. A módosítá-
sokkal a tagság döntő többsége 
egyetért, mivel a halállomány 
élettere egyre szűkül, ezért a jövő 
érdekében mindenképpen szük-
ség van ezekre a védelmi intézke-
désekre. Fontos, hogy évtizedek 
múlva gyermekeink, unokáink is 
fogjanak még halakat a Dunában. 

Kiss Lajos Tolna megye kül-
dötteként részt vett a Magyar Or-
szágos Horgász Szövetség őszi 
budapesti választmányi gyűlésén, 
ahol szintén fontos döntések szü-
lettek a jövőre vonatkozóan. Jövő 
évtől a szövetség közfeladatok el-
látására is felhatalmazást kap. Az 

állami horgászjegyek árusítási jo-
ga a szövetségé lesz, ez által be-
vételekhez juthat, melyből része-
sülhetnek a helyi egyesületek is. 
Földváron is szükség lenne jövő 
évben újabb támogatásokra, hi-
szen megkezdődik a botház fel-
újítása, ahol négy fő részére szál-
láshely lesz alakítva vizesblokkal, 
konyhával. Folytatódnak a ha-
gyományos rendezvények. Janu-
árban közgyűlés, februárban hor-
gász bál, esetleg szakelőadás, ta-
vasztól felújítások, és kezdődnek 
a versenyek, telepítések. Nyáron 
horgász juniális, horgász tábor, 
tehát lesz mire költeni a pénzt. «

Tizenöt aranyérmet szereztek a
Vallum íjászai 2018-ban

Évzáró, évértékelő
vacsorát tartottak
a horgászok


