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Jubileumi okleveleket osztottak
az idei pedagógusnapon
Az idei pedagógusnap nem csak
nagyszabásúra, de emlékezetesre is
sikeredett, hiszen a remek programot és fogadást megelőzően kiosztották azokat az elismeréseket is,
amelyeket 50, 60, 65 éve megszerzett diplomákért ad az eredeti diplomát kiállító intézmény. Az eseményről, a tanítói pályán eltöltött
tartalmas évekről maguk a diplomások, a szervező, valamint Dunaföldvár polgármestere számolt be.
Kelemen Dorottya

Jubiláló tanárok kapták meg a
diplomájukat

Igazi kihívás volt a munka az
elmúlt évben, hiszen az oktatás a
digitális térben merőben különbözik attól, mint, amikor a fizikai
térben találkozva a pedagógus látja a gyerekek csillogó tekintetét,
megbizonyosodhat róla, hogy célba ért az üzenet. A vár udvarában
gyűlt össze megannyi pedagógus,
azok a szakemberek, akik a
bölcsődésektől kezdve az óvodásokon, az általános iskolásokon át
egészen a gimnazistákig és a
szakiskolásokig oktatják, nevelik
a gyerekeket, illetve azok a nem
pedagógus dolgozók, akik a munkájukat segítik. Az ő áldozatos és
megfeszített munkájuk előtt tisztelgett az esemény, ahol a beszédeken túl zenés produkcióval valamint egy fogadással köszönték
meg a pedagógusok kitartását és
nevelő–oktató munkáját. Alkalmas időpont volt ez arra, hogy
egy pillanatra megálljanak, és elbeszélgessenek az elmúlt hónapokról, megosszák egymással tapasztalataikat, történeteiket.

technikai nehézségek ellenére az
oktató–nevelő munkát hibátlanul
oldották meg az érintettek, értékelte Horváth Zsolt polgármester
az elmúlt időszakot, egyúttal sok
sikert, egészséget kívánt a pedagógusoknak az elkövetkező tanévre, amit remélhetőleg szeptemberben már az iskolapadban, személyesen tudnak megkezdeni.

A szervező szemével

A háttérmunkálatokról Csizmadiáné Mihálovics Magdolna, a
Szekszárdi SZC Magyar László
Szakképző Iskola nyugalmazott
tagintézmény vezetője számolt be
nekünk, neki köszönhetően a pedagógusnapon az érintettek megkaphatták a nekik járó oklevelet.
Két évvel ezelőtt Pozsgai Julika
néni volt az, aki a saját díszdiplomája esedékessége kapcsán megkereste Magdi nénit, hogy segítsen neki ennek lehívásában. Ezt

követően fogadta meg magában,
hogy innentől kezdve minden évben megkeresi azokat a pedagógusokat, akiknek ilyen diploma
járna, majd lekéri ezeket az adott
felsőoktatási intézményből. Az
idei pedagógusnapon egybecsúsztak az események és a tavalyi kitüntetéseket is idén adták át, így
lett összesen 12 db, azonban ebből 5 olyan kolléga volt, aki idén
ment nyugdíjba és a Pedagógus�szolgálati Érdemrendet kapta
meg, amit esetükben az intézmény vezetője, ezúttal Bognárné
Balogh Andrea kért le.
Az alábbi hasábokon azok a pedagógusok emlékeznek vissza a
pályájukra, akik vas- illetve gyémántoklevelet vehettek át az idei
pedagógusnapon.

Kovács Mátyásné Körmöczi
Erzsébet – vasokleveles tanító

Felemelő érzés volt átvenni, hiszen erre a diplomára nem számított Erzsi néni, aki örömtelinek
találja, hogy megérhette ezt a kort
és megtiszteltetésként fogadta ►

Endl Károlyné Virág Éva – gyémántokleveles tanító

Ketté vágta az évet a digitális
oktatás

Az elmúlt több mint egy év
eredményessége egyaránt köszönhető a szülők és a pedagógusok áldozatos munkájának. A

Dr. András Ferencné Kopasz Mária Anna – gyémántokleveles tanító
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Országos polgárőr
kitüntetést kapott
Dunaföldvár
polgármestere
A Polgárőr Érdemkereszt arany fokozatát vehette át Budapesten, a
Teve utcában Horváth Zsolt, Dunaföldvár polgármestere. A magas
szintű elismerésről a városi televízióban beszélgettünk.
Baksay Erika
– A dunaföldvári polgárőrség
valamikor 1992–93 körül kezdte
meg a tevékenységét, én 2000-ben
kerültem kapcsolatba vele, azóta
vagyok a tagja. A civil szerveződés jellegzetesen a rendszerváltáshoz köthető. Akkor más világ
volt, ez egy valódi civil kezdeményezés volt, önállóan, támogatás
nélkül, saját autóval, saját idővel,
saját benzinnel végeztük azt a tevékenységet, amit lényegében ma
is. Önmagunkat szerveztünk, és
fokozatosan haladtunk egy szélesebb társadalmi támogatottság
irányába. Kemény munka volt,
kellett önfeláldozás, ezért is köszönet az alapítóknak, akik az utat
törték. Közösséget építettek, megalapozták a bizalmat, sokat köszönhetünk nekik.
A polgárőrség tevékenysége a
rend, fegyelem, szervezettség ►

Dunaföldvári
► hármasa alapján működik,

Balogh Antalné Bódi Ilona – gyémántokleveles tanító

► az oklevelet. A pályáját vé-

gigtekintve úgy érzi, hogy amit
tudott, megtett, a feladatokat elvégezte azóta, hogy 1955-ben a
Bajai Állami Tanítóképző Intézetben átvehette a diplomáját.
A gyereknevelés és a munka
együtt már akkor sem volt kön�nyű, volt is egy olyan eset, amikor a kétéves gyermekével kellett
végig csinálnia egy egyhetes úttörőtábort, ahonnan még csak hazajönni sem tudtak.
A kezdő pedagógusok számára
az útravalója az lenne, hogy végezzék lelkesedéssel, teljes odaadással a munkájukat, ha valami
nem megy, akkor javítsák, kezdjék újra, mindent teljes erővel kell
újrakezdeni. Pályája sikerének azt
tartja, amikor pozitív visszajelzés
érkezett azokról a felső tagozatos
diákokról, akik korábban az ő
osztályába jártak.

Endl Károlyné Virág Éva –
gyémántokleveles tanító

Természetes volt számára átvenni ezt az oklevelet, hiszen ez
nem egy jutalom, aki megéri ezt a
kort, az megkapja a diplomát is,
az a jutalom, ha az ember meg is
éri ezt a pillanatot.
Évi néni 1961-ben szerezte
meg magyar-ének szakos általános iskolai tanári képesítését, 21
éves korától kezdve végig tanított: pályafutását Pécsen a Zrínyi
Miklós szakmunkás képzőben
kezdte meg, ahol nagyon szeretett
dolgozni, többek között azért is,
mert fegyelem és rend volt. Az ő
„Pedagógus Kossuth-díjas” pillanata is hozzájuk köthető, miután
pár héttel ezelőtt kapott egy meghívást, az egyik autószerelő osztály 50 éves osztálytalálkozójára,
akik számára nem csak az volt
természetes, hogy a tanárnőnek is

2. oldal

Kovács Mátyásné Körmöczi Erzsébet – vasokleveles tanító

jelen kell lennie az eseményen, de
az is, hogy el is mennek és haza is
viszik majd Évi nénit.
Immáron 60 éves tanári pályafutást tudhat maga mögött, ennyi
idő után is csupa pozitív emlékkel
tekint a munkájára, ahogyan a
volt diákjai is szeretettel köszöntik őt, ha találkoznak, és ez maga
az elismerés.
Szeretni kell a gyerekeket, mert
a nélkül nem lehet, és úgy viselkedni, hogy az tiszteletet váltson
ki; ezek lennének a tanácsai kezdő pedagógusok számára, ami
olyan útravaló, amit mindenkinek
érdemes megszívlelnie.

Dr. András Ferencné Kopasz
Mária Anna –
gyémántokleveles tanító

Szegeden tanult, ott is ismerkedett meg a férjével, majd gyakorló
éveit is Csongrád megyében töltötte, és amikor az letelt, kapta meg a
képesítését. A házasságkötését követően került Kalocsára, miután orvosként végzett férje ott kapott állást. Itt 6 évig dolgoztak, ezt követően kerültek csak Dunaföldvárra.
Akkoriban, mint tanító, minden
tárgyat oktatott, számára azonban
az irodalom, a nyelvtan és a matek
voltak a legkedvesebbek és a legfontosabbak, sokat is kellett dolgoznia azért, hogy a gyerekek elfogadják ezeknek a jelentőségét.
Minden nap más, ahogy a gyerekek fejlődnek a pedagógus előtt,
de Mara néni a mai napig emlékszik néhány olyan diákra, akik kiemelkedő teljesítményükkel, viselkedésükkel, hozzáállásukkal
belopták magukat a szívébe, az
emlékezetébe, és persze van olyan,
akivel a mai napig is tartja a kapcsolatot. Talán többek között éppen ezért tudja azt mondani, hogy,
ha újra kezdhetné, ha ismét pálya-

választás előtt álló tizenéves lenne,
akkor ugyanezt választaná és tanítónak állna, ő erre született.
Tanítói munkája során egyaránt
szeretett dolgozatokat javítani és
megmagyarázni a hibákat, hogyan kell javítani annak érdekében, hogy máskor a hiba ne forduljon elő. Ehhez persze szükséges volt a szigorúsága is, mert
máskülönben saját szavaival élve
„szétfolyik minden”. A tanító
munkája is akkor érik be, amikor
a gyerekek felső tagozatba kerülnek és megérkeznek az első vis�szajelzések róluk.
Fel a fejjel, nem szabad feladni,
a jövő nemzedékre nagyon oda
kell figyelni, ők a jövő, ez lenne
Mara néni üzenete a pedagógusoknak.

Balogh Antalné Bódi Ilona –
gyémántokleveles tanító

60 év telt el azóta, hogy megkapta a diplomáját, ami örömmel
tölti el, hiszen ez egy olyan mérföldkő, ami nem adatik meg mindenkinek. Volt jó is, rossz is, eredményes munkát tudhat maga mögött, számtalan hátrányos helyzetű
kisgyereknek tudott segíteni, akik
a keze alatt nőttek és igyekezett
pótolni mindazt, ami a családi háttérből adódóan hiányzott. Hihetetlen módon megnyíltak előtte a diákok, figyelmével ápolta a gyerekek lelkét, törődése révén értek el
sikereket is, amire mindig szívesen emlékszik vissza.
Az elgondolása is e köré rendeződik: a gyereket minél jobban
meg kell ismerni és a miértekre
meg kell találni a választ, emberi
módon beszélni a problémákról,
erőt adni nekik, lépni az érdekükben, a családokkal felvenni a kapcsolatot és mindenek felett szeretni őket a hibáikkal együtt. «

civil segítő kezet nyújt, hogy az
emberek biztonságérzete meglegyen. A polgárőrség mindenhol
ott van, nagyjából 65 ezer tagja
van országosan, és mindez a legkisebb településtől Budapestig
bezárólag, ami lefedi az egész
országot. Legyen az bármilyen
havária, iszapkatasztrófa, árvíz,
vagy akár vihar, amire az elmúlt
időszakban többször is volt példa, a polgárőrség más szervezetekkel együtt jelen van. Ebben
vagyok 2000 óta, persze most a
helyzetemből fakadóan másképp,
anno tényleges őrjáratozással, de
a képességeimhez, helyzetemhez
mérten tapasztalataimmal, szervezéssel azóta is.
A kitüntetés nagy meglepetés
volt, országosan 10 ember kapta
meg, a megyéből egyedül én. A
megyei polgárőr társak is engem
támogattak, az elmúlt 15 hónap
covidos időszaka után. Tudom,
kicsit más helyzetben voltunk
itt, Dunaföldváron, jómagam is.
Hiszen nem csak a dunaföldvári
védekezést szerveztük, hanem
Széles János személyén keresztül –aki a megyei polgárőr vezető- messze túlnyúltunk a megyén, sőt az országos védekezésbe is belecsöppentünk. Dunaföldvár abban a szerencsés
helyzetben van, hogy két olyan
partnere is volt a covid elleni
védekezésben, mint a Vajda Papír Kft. és a Pannonia Bio Zrt.
Ők adták a materiális oldalt, mi
pedig megszerveztük az adományaik célba juttatását. Nagy dolog, hogy volt kihez fordulni segítségért. Nem csak a polgárőrséget, a társszervezeteket is tudtuk segíteni, a katasztrófavédelmet, tűzoltóságot.
Világos, hogy a kitüntetés ezt a
munkát ismeri el, de felhívnám a
figyelmet arra, hogy ez nem Horváth Zsolt személyes sikere, hanem a dunaföldvári, Tolna megyei
polgárőrök sikere is. Világos,
hogy a polgármesteri státusz kellett ahhoz, hogy elérjük ezeket a
forrásokat, élvezzük a támogatóink bizalmát. De a végrehajtáshoz
csapat kellett, a civilek, a szociális szféra, az egészségügy összefogása. «
2021. július–augusztus
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Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete június 29-i, nyilvános ülésének határozatai.
Baksay Erika
A képviselők beszámolót fogadtak el a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, illetve
megerősítették a veszélyhelyzet
alatt hozott polgármesteri döntéseket. Beszámolót fogadtak el a
Városgazdálkodás 2020. évi
munkájáról, majd módosították a
Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda,
Bölcsőde és Konyha nyári nyitva
tartását. Ezután a képviselők tájékoztatást hallgattak meg Dunaföldvár Város Önkormányzatának
veszélyhelyzet miatti kiemelt dologi kiadásairól, illetve pénzeszköz lekötéséről.
A következő napirendekben a
testület döntött Dunaföldvár város
településrendezési tervének módosításáról, majd több ponton módosította a dunaföldvári állat- és kirakodóvásár és piac működésének
rendjéről szóló határozatát, illetve
a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát. Ezután a testület döntött
együttműködési megállapodás

megkötéséről a Tolna Megyei
Rendőr-főkapitánysággal, majd a
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának
módosításáról.
A következőkben a képviselők
javaslatot fogadtak el a képviselői
tiszteletdíjak felajánlásáról, melyben a testület összesen 933 125 Ft
tiszteletdíjat és annak járulékát
ajánlotta fel civil szervezetek számára. Ezután a képviselő-testület
javaslatot fogadott el a polgármester jutalmazására, 4 havi illetményének megfelelő, bruttó 2
717 600 Ft összegben, az önkormányzat 2021. évi bérkerete terhére, majd javaslatot fogadott el
az alpolgármester jutalmazására 3
havi tiszteletdíjának megfelelő,
bruttó 807 600 Ft összegben, az
önkormányzat 2021. évi bérkerete terhére.
A következőkben a testület
döntött feltételes vállalkozási
szerződés megkötéséről a Kossuth Lajos utca járdafelújítása tárgyában a GMZTERV Kft-vel nettó 31.461.198 Ft (bruttó
39.955.721 Ft) értékben, majd
döntött közbeszerzési eljárás
megindításáról a Helyi termékértékesítést szolgáló dunaföldvári
vásártér infrastrukturális- és eszköz fejlesztése című pályázat keretében.

A testület döntött mélyépítési
keret-megállapodás keretében
konzultáció lefolytatásáról, majd
maximum 500 ezer forint+Áfa
összeggel támogatta a Dunaföldvári Kajak-Kenu Egyesület egyedi támogatási kérelmét, illetve
maximum 142.000 Ft összeggel
támogatta a Dunaföldvári Magyar
László Tudományos Egyesület
egyedi támogatási kérelmét.

Az első napirendekben a képviselők módosították a Dunaföldvár Kanacsi út felmérési tervinek elkészítéséről és pályázat
benyújtásáról szóló határozatu-

kat, majd pályázat benyújtásáról
döntöttek a 2021. évi zártkerti
besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő
infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására.
Döntöttek a gimnázium és szakiskola iskola-egészségügyi ellátásáról, majd módosították a
Napsugár Idősek Otthona Szervezeti és Működési Szabályzatát.
Elfogadták a Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
és Alapszolgáltatási Központ krízistervét. Keretmegállapodás
keretében konzultáció lefolytatásáról döntöttek mélyépítési munkák vonatkozásában, majd 0,4
KV-os hálózat, vasoszlop illetve
„A” oszlop kiváltását hagyták jóvá a Kossuth Lajos utcában.
A képviselők döntöttek Dunaföldvár város településrendezési tervének módosítása, a 2020/2- partnerségi egyeztetés lezárása ügyében,
majd ingatlan felajánlásról döntöttek. Bruttó 100 ezer forinttal támogatták az Aztakeservit Dunaföldvár
Értékőr Egyesület egyedi kérelmét,
majd a 2021. évi rendezvények
egészségügyi biztosítására kötött
szerződést módosították. «
(A napirendek, az előterjesztések és a döntések jegyzőkönyve a
város honlapjának https://dunafoldvar.hu/oldal/kepviselotestulet/
alpontjában megtekinthetőek) «

hogyan lehetünk tudatosabb lakói
a Föld nevű bolygónak.
A program komoly szakmai és
pénzügyi elszámolást várt el a pályázóktól, a tanítóknak – a tábor
megkezdése előtt – részt kellett
venniük egy online képzésen,
amely vizsgával zárult. A választott
tematika megismeréséhez szüksé-

ges tárgyi eszközöket, játékokat a
tanítók válogatták össze és rendelték meg, ezeket a tábor nyitása előtt
meg is kapták. Ezen kívül minden
diák kapott egy táskát (hasznos!)
tisztasági csomaggal felszerelve.
A tábor kivitelezése során elvárás volt a napi négyszeri gyermekétkeztetés, amely a szülőknek ►
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Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. július 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének határozatai:

A képviselő-testület pályázat kiírásáról döntött a Napsugár Idősek
Otthona intézményvezetői beosztásának ellátására. A másik napirendi
pontban a testület a 2021. évi költségvetésből 2.000.000 Ft vissza
nem térítendő felhalmozási támogatást biztosított a Dunaföldvári
Római Katolikus Egyház számára
konténer WC kihelyezéséhez.
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Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. július 27-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének határozatai:

A csodaszarvas ökolábnyomán
jártak a 2. b osztály tanulói
A Széchenyi 2020 keretében megjelent Csodaszarvas Iskolai Közösségi
Program című pályázatnak köszönhetően öt napig táborozhatott
együtt a Beszédes József Általános
Iskola 2. b osztálya és tanítóik, Baksay Erika és Kuti Mária Kornélia.
V. Lajkó Anita
A vakáció kihirdetését követő
héten június 21–25. között – egyfajta „iskolamentes” meghos�szabbításaként a tanévnek – valósulhatott meg a szakmai tartalommal (is) bíró program. A tábor
választott témája a természetvédelem, környezetünk megóvása
volt. Dunaföldváron egyébként a
2021. július–augusztus

2. b osztályon kívül még három
csapat vett részt a programban.
Az ő programjaikról Szieglné Németh Irén, Koczó Ibolya, Németh
Mihályné Baranya Bernadett,
Szávolovits Ágnes és Sebestyénné Venczel Andrea gondoskodott.
A projekt bentlakásos és napközis tematikát is kínált, a 2. bélás (ahogy önmagukat nevezik)
tanítók ez utóbbit választották. Az
előírt és választható témákat napi
két „kötelező” foglalkozás keretein belül járták körbe a nebulók.
Szó esett napról, szélről, vízről,
növényekről és állatokról, tudatos
fogyasztói magatartásról, ökolábnyomról… de leginkább arról,
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► – a tábor többi részéhez hasonlóan – nem került semmibe.
A programban megvalósuló
tanulási alkalmak nem hagyományos iskolai tanórákhoz hasonlítottak, hanem a diákok érdeklődéséhez közel álló témák
szabad feldolgozására adtak lehetőséget. A pedagógusok új
képzési formákat próbálhattak
ki, a tanulók pedig élményszerű
közösségi alkalmakon gazdagodhattak érdekes-értékes ismeretekkel.
Az öt nap során jártak a gyerekek a Szelidi-tónál, ahol végigjárták a Kék moszat tanösvényt,

majd strandolást követően a vízparton tartották meg a víz-napi
foglalkozásukat. Az egyes napok
tematikájának megfelelően többek között készültek napórák, a
gyerekek megvizsgálták a napsugárzás hatásait, ismerkedtek a
Kárpát-medencében fellelhető
zöldségekkel, az egészséges táplálkozást szem előtt tartva, foglalkoztak a civilizáció káros végtermékeivel, a hulladékokkal, azok
felhasználásával, megfelelő kezelésével, kirándultak, meglátogatták az Aztakeservit egylet bázisát,
és strandoltak sokat, hiszen igencsak meleg volt azon a héten. A

Júliusi indián nyár
Gyerek közeli témát választott Fafkáné Simon Ildikó a 12. történelem tábor
témájául. Az indiánok élete, kultúrája
a róluk szóló filmek, könyvek kapcsán
sok gyerek életébe belopózik.
Sziegl Erika
Az egyhetes tábor próbálta a
felszínes tudást mélyíteni, az in-
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diánok történelmét árnyalni. A diákok betekinthettek a – főként
észak-amerikai – jelentősebb populációt képviselő törzsek életébe. Ismerkedhettek hagyományaikkal, művészetükkel, életmódjukkal, harci kultúrájukkal, közösségi szokásaikkal, nyelvi kifejezésmódjukkal, vallásukkal. A

sok szakmai program mellett jutott azért idő a szabad játékra is, a
gyerekek élvezhették az együttlétet. A hét során – közösségi szol-

gálat keretében – Kuti Ágota és
Polgár Katalin, a Magyar László
Gimnázium diákjai segítették a
tanítók munkáját. «

tábor első napján indián nevet
választottak maguknak a gyerekek, melyekből azért nem mindegyik volt tipikus. A kézműves
foglalkozások keretében készült
fejdísz, indián ékszer és egy totemoszlop is.
Szabó Ági évek óta oszlopos
tagja a tábornak, drámafoglalkozásait mindig élvezik a táborozók,
idén is sikert aratott az esőtánc,
mint jellegzetes, szakrális indián
szokás. Ehhez a produkcióhoz elengedhetetlen volt a dal- és tánctanulás. Sok töri tábor szemlélője
voltam, de az utóbbi évek egyik
legnépszerűbb, a gyerekek körében leginkább kedvelt színpadi
feldolgozás az indián esőtánc
volt. A dal és a tánc egyszerűsége
és monotonitása sikerélmény volt
minden szereplő számára. (Sajnos
eső még napokig nem esett.)
Szerdán a tábor hagyományainak megfelelően egynapos vidéki
kiránduláson vettek részt a gyerekek. A Velencei-tavi kollégák a
korosztálynak megfelelő érdekes
előadással várták a gyerekeket,
amely a tó élővilágát mutatta be.
Vizes élményként a sárkányhajózás, szárazföldön a kerékpározás
és a lézerharc tette élménnyé a napot.
Pénteken, a tábor zárónapján
Duna-partunkra találtak ki programokat a szervezők. Az evezés,
az ügyességi feladatokkal összekötött kincsvadászat teljessé tették a gyerekek számára a heti élményeket. Martinkovics Márk, a
tábor történelmének „régi moto-

rosa” felejthetetlen élményként
élte meg az ötödik részvételt,
amelyben jelentős szerepet játszott az, hogy új barátokat ismert
meg. Kőszegi Kövér Anna először vett részt a táborban, élményei alapján várja a jövő évi folytatást.
Ildikó segítői Zászlósi Richárd,
Sipos Dominika, Bacsa Kata,
Holmi Melinda és Szabó Ágnes
voltak. «

Sikeres évet zárt
a szakképző
iskola
Az új szakképzési törvény több újdonságot is hozott Dunaföldvár
középfokú oktatási intézményében, így például rögtön az elnevezésben. Iskolánk neve ez évtől
Tolna Megyei SZC Magyar László
Szakképző Iskola lett, melynek
igazgatója, Némethné Márton
Renáta számolt be az intézmény
év végi programjairól, gyakorlati,
elméleti vizsgákról, érettségiről.
Baksay Erika
– Iskolánkban ez volt az első
év, amikor tanulóink érettségizhettek is, a szakma megszerzése utáni két éves érettségi felkészülés után tettek írásbeli vizsgát, illetve később
szóbeli vizsgákat.
– Olyan érettségi ez, mint a
gimnáziumi? Vagyis, hogy teljesen egyenértékű azzal? ►
2021. július–augusztus
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►

– Minden tekintetben
egyenértékű a kétféle érettségi,
azzal a kis különbséggel, hogy a
mi tanítványainknak csak 4 tárgyból kell vizsgát tenniük, hiszen az
ötödik érettségi tárgyuk maga a
szakmai vizsgájuk. Ez a vizsga
ugyanolyan jogosultságot ad,
mint a gimnáziumi érettségi, tehát
a birtokosa jelentkezhet felsőoktatási intézménybe, ahogy erre
rögtön van is példa a végzettjeink
között. Ez az új lehetőség levelezőn is működik, tehát várjuk vis�sza azokat a tanulóinkat is, akik
már korábban szakmai vizsgát
tettek nálunk. Ebben az évben a
felnőttoktatásban is van érettségiző csoportunk.
A szakmai vizsgák keretében a
járványügyi helyzetnek megfelelően írásbeli vizsgát kellett csak
tenniük a tanulóknak, ezek rendben lezajlottak, ahogy a gyakorlati vizsgák is, idén négy szakmacsoportban: pékek, cukrászok, hegesztők, épület- és szerkezetlakatosok vizsgáztak nappali oktatásban, illetve a felnőttek közül hegesztők és pénzügyi számviteli
ügyintézők.

– Hogyan zajlik maga a vizsga?
– Idén a május 10-i hétre jutott
1–1 írásbeli, szakmacsoportonként különböző napon. A következő hetekben az iskolai tanműhelyben vagy külső helyszíneken
folytak a gyakorlati vizsgák. A
hegesztők, lakatosok évek óta a
Váradi Metál Kft-nél teszik le a
vizsgát, egy elég hosszú munkanapon, amelyet idén is sikerrel
teljesítettek. A pékek, cukrászok
az iskolai műhelyben tettek vizsgát, és nagy örömünkre szép,
gusztusos és igen finom munkák
születtek.
Az írásbeli tevékenység feladatsorai mindig központilag érkeznek, a szakmai, gyakorlati
vizsgát a szakmai- és vizsgakövetelmények alapján az iskola oktatói állítják össze, és hagyatják jóvá a vizsgabizottsággal. Utóbbi
ez évben teljes egészében külső
emberekből állt össze, az új szakképzési törvénynek megfelelően,
mivel olyan személy nem lehet a
vizsgabizottság tagja, aki tanította
a vizsgázókat. Volt egy kamarai
delegált ellenőrző tagként, a bizottság mérő és felmérő tagját pe-

dig nekem kellett felkérnem, ez a
mi esetünkben egy külsős volt.
Annyi a vizsgabizottság, ahány a
szakma, kivéve a hegesztő és a
lakatos szakma, ahol nagy az átfedés, ott ugyanaz a bizottság dolgozik. Készítettek egy névjegyzéket, amiből választani lehet vizsgabizottsági tagot, de vannak régi
ismerős kollégáink is, akik már
visszatérő vendégeink a vizsgákon. Mindenkitől azt hallottam
vissza, hogy felkészültek voltak a
tanulóink, jó tapasztalatokkal
mentek el tőlünk, jó eredmények
születtek.
– Mi a siker igazi mércéje a
szakképzésben?
– Nyilván a piac, hiszen az a
cél, hogy tanulóink el tudjanak
helyezkedni a nálunk végzett
szakmájukban. Figyelünk is erre,
felmérjük, kivel mi történik. Van
már olyan végzett tanulónk, aki
rögtön munkába állt a szakmunkás bizonyítvány megszerzése
után. A szakmunkás képzés minőségi követelménye, hogy olyan
képzettséggel engedje el a tanulóit, hogy megállják a helyüket a
munkaerő piacon. Az osztályfő-

nökök éveken át nyomon követik
a volt végzőseik sorsát.
– Mennyire jellemző, hogy
szakma megszerzése után visszajöjjenek érettségit szerezni?
– A mostani végzőseink közül
11-en jelezték, hogy szeretnének
maradni érettségizni nagyjából 40
főből. Nekünk ez fontos, szeretnénk tartani ezt a vonalat, bár kétségkívül eléggé le vagyunk terhelve. A következő év kilencedikes jelentkezései alapján megfontolandó, hogy új munkaerőt is
keressünk.
– Nem jelent a szakképzésben
megszerezhető érettségi konkurenciát a gimnáziumnak?
– Mivel a mi specialitásunk a
szakma megszerzése utáni érettségi, csak a nálunk végzetteket
vehetjük fel nappali érettségire,
így nem hiszem, hogy vetélytársak lennénk. Jelenleg ők nappali
képzésben vannak mind, rajtuk
kívül egy felnőtt csoportunk
van. A felnőtt érettségiző képzésre azt mondhatjuk, hogy esti
jellegű: heti három délutánt töltenek az iskolában az érettségizni vágyók. «

Rendhagyó volt az idei ballagás
Ahogyan arról már korábban is beszámoltunk, idén sem rendeztek hagyományos ballagást a középiskolákban, így Dunaföldváron sem. Június
végén azonban, rendhagyó módon
mégis el tudtak elbúcsúzni a diákok
az alma materüktől mind a gimnáziumban, mind a szakiskolában.
Kelemen Dorottya

Gimnáziumi ballagás

A tavalyi évhez hasonlóan két
részletben történt a ballagás, amit
egybekötöttek az érettségi bizonyítványok kiosztásával, illetve a
szóbeli érettségi vizsgákkal. Nem
a megszokott helyen, a sportpályán, hanem a belső udvaron, kisebb, családias környezetben
gyűltek össze a ballagók, a tanárok és a vendégek. Ennek oka természetesen az akkor életben lévő
járványügyi rendelkezés volt, a
kiadott rendelet május 25 után engedélyezte csak a ballagásokat,
így nem volt lehetőség arra, hogy
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egy nagyobb rendezvényt meg
tudjanak szervezni.
Fehérné Keserű Katalin, a Magyar László Gimnázium intézményvezetője már be tudott számolni az érettségi eredményekről
is, melyekről összességében elmondható, hogy eléggé vegyesek
lettek: néhány kiemelkedő mellett
volt egy–kettő olyan is, ami elmaradt a várt teljesítménytől.
Idén összesen 50 tanuló ballagott el, ebből hatan abban a kitüntetésben részesülhettek, hogy
eredményeik alapján beírták a nevüket az Aranykönyvbe, és szintén hatan könyvjutalomban részesültek. Dunaföldvár városa alapított egy díjat, amit a legjobb végzős kaphatott meg az Aranykönyvesek közül, ezt idén Kulcsár
Kristóf érdemelte ki.
Az ünnepély részeként több beszéd is elhangzott, de a legfontosabb
talán mégis csak az, hogy esélye volt
a végzős osztálynak búcsút ►
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► mondani, a tizenegyedikesek-

nek elköszönni és még egyszer, remélhetőleg nem utoljára, együtt lenni, megállni egy pillanatra, mielőtt
elkezdődik életük következő szakasza.

Ballagás a szakképző iskolában

Az iskola udvarában megrendezett ünnepélyen is csak korlátozott
számban jelentek meg, mindez
azonban semmit nem vett el az

esemény varázsából. A ballagást
Némethné Márton Renáta beszéde
nyitotta meg, ő üdvözölte a ballagókat, a szülőket, a pedagógusokat és a ballagtató osztályt is. Idén
a piros év végi bizonyítvány mellett már a kék szakmai- vagy érettségi bizonyítványt is átvehettek a
végzősök, és léphettek a következő kaland, a következő cél felé.
A rendezvény során búcsút vettek a végzős diákok is, akik visszaemlékeztek az elmúlt évek esemé-

nyeire, mindazokra a programokra, amelyeken együtt vettek részt,
de természetesen reflektáltak az
elmúlt időszak nehézségeire is.
Ezt követően sor került a hagyományos zászlóátadásra is a ballagók és a tizenegyedikesek között.
Búcsúbeszédet mondott Horváth Zsolt polgármestere, tanmesével és tanácsokkal is ellátta a
diákokat, valamint átadta az általa hozott jutalmat is, amit tehetségével és szorgalmával Rusko-

vics Laura érdemelt ki. A ballagás végét a jutalomkönyvek kiosztása zárta, ami több tanulót is
érintett. «

Helyreigazítás
Júniusban megjelent lapszámunkban az Aurora, a pandalány című írásról lemaradt a
szerző. Az írás szerzője V. Lajkó Anita.

Fát ültettek az óvodások
a könyvtár udvarában
Különleges módon búcsúztak el a József téri óvódások, ugyanis az Óvodások Szülői Szervezetének közreműködésével, a környezettudatosság jegyében fát ültettek a könyvtár udvarában, ezzel lezárva óvodai
éveiket is. Az eseményről és a szervezet víziójáról Herpainé Tomon Adrienn számolt be.
Kelemen Dorottya

Fát ültetett a Pille csoport

A dunaföldvári József téri óvoda nagycsoportosai teljesen új keretek között, rendhagyó módon
vettek búcsút az elmúlt éveiktől: a
könyvtár udvarában közösen ültettek el egy platánfát. Azért erre
esett a választás, mert az udvarban már van egy ilyen fa, ami
kaphatott egy társat és a kettő
együtt szép szimmetriát ad ki.
Az eseménynek megadták a
módját is, hiszen először Pataki
Dezső mondott a gyerekeknek
egy rövid kis beszédet, ezt követően az ovisok örömtáncot jártak
a fa tiszteletére, majd együttes
erővel és persze egy apuka segítségével kiemelték a dézsából a
facsemetét és elültették a kijelölt
helyére. Természetesen ezt követően a locsolás sem maradhatott
el, de a gyerekek boldog életet
sem felejtettek el kívánni a fának.

Miért pont a könyvtár udvarára
esett a választás?

Több dolgot is összekötöttek,
amikor úgy határoztak, hogy
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könyvtár udvara lesz az óvodások fájának az otthona, hiszen
itt éppen kertrendezés folyik,
éppen ideális választás volt az
ültetéshez. A kiválasztás során
fontos szerepet játszott, hogy
közterületre kerüljön a fa, ne az
óvoda területére, hiszen a gyerekeknek így lehetősége nyílik arra, hogy az elkövetkező időszakban vagy akár sok–sok év
múlva, bármikor meglátogathassák a fát.

Az Eszterlánc Óvoda zöld óvoda

Azért került sor pont faültetésre, hiszen az óvoda maga is zöld
óvoda, a titulussal pedig együtt
jár a felelősség is: szeretnének
nagy hangsúlyt fektetni a környezettudatosságra, ebben a gyerekek és az óvodapedagógusok
között is nagy az egyetértés. Az
intézmény más módokon is
igyekszik rászolgálni arra, hogy
igazán „zöldek” legyenek, így
például zöldségeket- és gyümölcsöket ültetnek, vetnek, komposztálnak.

A projekt finanszírozása

A gyerekek szülei minden évben adnak be csoportpénzt, amiből különféle dolgokat szoktak
megvásárolni. Ebből maradt
meg, és úgy határoztak, a legjobb befektetés a faültetés. Akciójukkal nem titkolt céljuk,
hogy példát mutassanak másoknak is. Aki fát ültet az bízik a
jövőben. «
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Az üzemeltetővel a temetők állapotáról
Az elmúlt év tavasza óta az ANHUR
Kegyeleti Szolgáltató Kft. a dunaföldvári temetők üzemeltetője,
vagyis ők felelősek a Fehérvári úti,
a Fölvégi, Külvégi és Bölcske utcai
temetők rendjéért. Az eddig végzett
munkájukról, terveikről Nyakas Balázs Richárd ügyvezetővel beszélgettünk.
Baksay Erika
– Tegyük egyértelművé, hogy
mely szereplő milyen státuszt
foglal el a temetőkkel kapcsolatban!
– A tulajdonos a Dunaföldvári
Római Katolikus Plébánia, az
üzemeltető (fenntartó) az Anhur
Kegyeleti Kft, az önkormányzat
csak a köztemetésekért felel, illetve önként vállalta a temetőkben a szemét elszállíttatásának
költségét.
– Erős várakozás kísérte az
üzemeltető váltást. Mik a tapasztalatai, mennyire elégedettek a
dunaföldváriak az új helyzettel?
– Részünkről elmondhatom,
hogy beállt a rend, de nyilván
mindig van fejlesztésre váró dolog. Ismerjük már a tevékenységi
területünket, a városi viszonyokat, tudjuk, hol van sok tennivaló.
Meggyőződésem, a helyi lakosok
látják, hogy törődünk a temetőkkel, a befolyt bevételekből visszaforgatunk a négy temető karbantartására, szépítésére, korszerűsítésére. Ebben partner az önkormányzat is, hiszen a szemétszállítás fajsúlyos feladat. Ráadásul bevezettük a szelektív gyűjtést, amit
még meg kell szoknia az embereknek, idő kell, hogy természetessé váljon ez a környezettudatos

magatartás. Van már benne javulás, de még messze vagyunk attól,
hogy a fenntartható gondolkodásmód természetes legyen mindenki
számára.
– Mi az, amit láthatunk a temetőkben? És mik a tervek?
– Láthatjuk, hogy a temetők
rendezettebbek, tisztábbak, a növényzet karban van tartva, ami
nem kis feladat, főleg a Bölcske
utcában, ami lényegében egy erdőben van. Nagyon sokat dolgozunk, hogy a növényzetet kordában tartsuk, sok tennivalónk van
még ezen a téren, nem lehet egyik
napról a másikra rendet rakni
többéves lemaradás után. Megvannak rá a helyi kollégáink, akik
megbízhatóan dolgoznak, és haladnak is.
Már kivitelezés alatt áll a Fehérvári úton egy amerikai típusú
– akadálymentesített – mosdó és
WC konténer elhelyezése, ennek
a telepítési költségeibe is részt
vállalt az önkormányzat, továbbá
a Fehérvári úti temetőben megoldott lesz a kápolnához való akadálymentes feljutás is. A Fölvégi
és Külvégi temetőkben kicseréltük a kerítés egyes szakaszait, ebben társadalmi összefogás is megnyilvánult, hiszen a katolikus
egyházközség tagjai munkájukkal
járultak hozzá az elkészültéhez.
Szép sorban minden kerítést, kaput fel fogunk újítani, új szemétgyűjtő kalodákat csinálunk minden temetőben. Cseréltünk padokat, próbálunk olyan körülményeket teremteni, ami méltó a helyhez, alkalmas arra, hogy az emberek megfelelő körülmények között búcsúzhassanak el a hozzá-

tartozóiktól és gyakorolhassák a
kegyeleti jogaikat.
Sokan panaszkodnak a nagy fákra, a lehullott levelek plusz munkát
adnak. Értjük ezt, igaz is, nyírjuk,
gondozzuk is a fákat, de úgy gondoljuk, egy árnyas temető pont az a
hely, ami segíti az elmélyülést, szép
és méltó helyet biztosít elhunyt szeretteinknek. A fák árnyékot adnak,
segítik a föld vízmegtartását, nem
kell beszélnem arról, milyen problémákat okoznak az egyre melegebb nyarak. Szeretjük a fákat,
gondoskodni fogunk arról, hogy
kulturáltan és biztonságosan tegyék
szebbé a temetőket.

Sok problémát megoldana, ha a
temetők zárhatóak lennének, mármint a megfelelő időben. A tervünk elektromos kapuk felszerelése, melyeket a gondnok irányítana távirányítással. Nem titkolt
célunk, hogy ezzel csökkentsük a
gépjármű forgalmat, miközben a
gyalogos forgalom számára szabad lenne a bejárás.
– Van-e jelen pillanatban is
érvényes szabályozás a temetkezésekben a covid-járvány miatt?
– Nincs, jelenleg a régi szokásoknak megfelelően történhet az
elhunyt ravatalozása. «

TEMETKEZÉS

Temető gondnokság,
temetés felvétel:
Dunaföldvár, Tavasz utca 2.
Bogárné Bíró Mária
+36 (30) 957–27–39
Készenlét 0–24h-ig: +36 (30) 936–32–55
www.anhurtemetkezes.hu
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Idén nyáron sem maradhatott
el a szokásos véradás
A nagy nyári meleg sem vehette el a
kedvét a lelkes véradóknak, idén is
példás számban jelentek meg a szokásos helyen, a dunaföldvári művelődési házban, hogy egy jó ügy kedvéért a „vérüket adják”. Az esemény menetéről, eredményeiről és
a Vöröskereszt helyi munkájáról
Géczi László számolt be nekünk.
Kelemen Dorottya

Megdőltek az elvárások

A hőségre és a nyárra való tekintettel nagyjából 70 fő jelenlétére számítottak a szervezők,
azonban pozitívan kellett csalódniuk, hiszen 94-en jelentek meg
végül a véradáson, akiktől végül
78 vért tudtak levenni. Az általános, országos felhívások szerencsére célba értek és szép számban
megjelentek a véradók, a kánikula látszólag nem jelentett akadályt, amire alaposan betárazott

vízkészlettel készültek a szervezők is, hihetetlen módon szinte
decire pontosan annyi vizet vásároltak, mint amire szükség volt.

Mindig várják az új véradókat

A lelkes, új véradókra mindig
szükség van, ez minden kérdésen
felül áll, azonban büszkék lehetünk arra is, hogy vannak olyan
véradók, akik már hosszú évtizedek óta rendszeresen visszatérnek
ezekre az eseményekre. A júniusi
véradáson is volt szerencséjük
újakat üdvözölni, összesen 7 embert, akik szerencsére mindannyian adhattak is vért, és remélhetőleg legközelebb is jönni fognak,
akár többedmagukkal is.
A véradók igazi hősök, ehhez
kétség sem fér, és nincs annál felemelőbb érzés, mint amikor megérkezik az SMS arról, hogy sikeresen felhasználták a levett vért.

Idén nyáron is volt
vöröskeresztes tábor
A dunaföldvári Vöröskereszt jóvoltából az idei nyáron sem volt hiány
programból, hiszen a szervezet tábort szervezett a gyerekek számára,
ahol kicsik és nagyobbak egyaránt
szórakoztató, hasznos élményben
részesülhettek. Kézműveskedés,
íjászkodás, hímzés, kirándulás a simontornyai teve-parkba, várlátogás, tánc, foci, sebellátás, újraélesztés, csak, hogy hirtelen néhány dolgot kiemeljünk a széles programkínálatból. Az esemény részleteibe
Géczi László avatott be minket.
Kelemen Dorottya

A tábori programok

Az idei évben rendkívül nagy
érdeklődés övezte az élménytábort, ami megmutatkozott a résztvevők létszámán is, az óvodásoktól a nagyiskolásokig. Összesen
47 gyerekkel, 18 fiatal gimnazistával, akik itt végezték a kötelező
közösségi szolgálatukat, 3 pedagógussal és 5 önkéntessel zajlott
le az idei rendezvény.
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Idén volt 140 éves a Vöröskereszt, így a gyerekek a véradók
napja tiszteletére piros–fehér–
zöld galambokat vágtak ki papírból, amit egy hurkapálcikára erősítettek és vittek ki közösen a szoborparkba. Mindemellett népszerű program volt természetesen a
strandolás is, valamint a foci bemutató, amit Lesnyik Gábor és a

Ezen kívül egy kis ajándékcsomaggal is jutalmazták az új véradókat.

Miért is fontos, hogy minél többen vért adjunk?

A véradás fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni, az újraindult élet, az elmaradt műtétek, a mozgalmas nyári hónapok
kapcsán folyamatosan szükség
van a vérkészlet pótlására, így
még fontosabb, hogy helyi, megyei és országos szinten is rendHoller UNFC játékosai közreműködésével valósulhatott meg,
akikkel a táborozók egy barátságos mérkőzést játszottak le. A tábor alatt Görgicsné Vica tartott
egy táncos bemutatót, Laci pedig
a szakmai programot vállalta. A
kisebbek a nyár, a táborozás és a
vízpart veszélyeiről szerezhettek
hasznos információkat, míg a nagyobb gyerekek újraélesztésről,
sebkötözésről tanulhattak. Idén is
újfent a Vallum Íjász Egyesület tagjai tartottak íjászat bemutatót, ►

szeresen szervezzenek ilyen jellegű megmozdulásokat. Így bárki, aki e sorokat olvasva kedvet
kapna ahhoz, hogy először vagy
éppenséggel ismét véradó legyen várhatóan szeptember közepén teheti majd meg Dunaföldváron.
Érdemes követni többek között a
paksi Vöröskereszt Facebook oldalát, valamint a környező városok,
falvak felhívásait is, hiszen ezekből
is tájékozódhatunk a következő véradások időpontjairól. «
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► Wolfné Erzsi néninek kö-

szönhetően pedig a lányok körében vált népszerű programmá a
hímzés.

Egy nap a táborban

A tábor mindennapjait jócskán
meghatározta az extrém meleg
időjárás, aminek a táborozók ki-

mondottan örültek. A gyerekek
reggel nyolc órára érkeztek, sokan akár már fél nyolcra is, hiszen
Vali néni már akkor ott várta a
táborozókat, majd a közös reggeli
készítés és reggelizést követően
jöttek a programok, attól függően,
hogy melyik napra éppen mi volt
a terv. Közben persze volt lehető-

ség játékra, kézműveskedésre,
sportra, sátrazásra.
A tábor idején az ételt Dávid
Istvántól, az Aranyfácán étteremből hozták a gyerekeknek.
A tábor finanszírozását a Vöröskeresztnek benyújtott sikeres
pályázat nyomán tudták megoldani, azonban idén a Polgárőrség és
Doór Gyula és családja is szponzorálta a tábort. A visszajelzések
alapján élményekkel teli, sikeres
program volt a tábor a gyerekeknek, a pozitív visszhangot tovább
erősítik azok, akik alig várják
már, hogy jövőre is részt vehessenek a táborban.
A szervezők egyik célja szakmai jellegű, vagyis, hogy a gyerekek tisztában legyenek azzal,
hogy mi is az újraélesztés, elsősegély, mikor melyik segélyhívó
számot kell hívni, bátran, önállóan tudjanak viselkedni szükség
esetén, ugyanakkor az is fontos,

hogy legyen közösségi életük is.
Kendőzetlen cél, hogy új barátságok szülessenek, és a gyerekek
ráeszméljenek arra, tudnak ők is
hasznos dolgokat csinálni. Továbbá az is a célok között szerepel,
hogy létre tudjanak hozni egy
olyan ifi gárdát a Vöröskereszt
számára, akik vállvetve ott állnak
a szervezet és a helyiek mellett,
ha szükséges. Nem titkolt cél tehát az utánpótlás nevelés a felelősségteljes emberek nevelése
mellett.

kiállításról tartott egy tárlatvezetést. Volt még egy kedves gyermekprogramunk, egy kalandjátékos akadályverseny, amit öröm-

mel gyűrtek le a jelentkező gyerekek.
Az esti programban összekötöttük
a zenét és a gasztronómiát, ►

Mi lesz a következő?

A helyi Vöröskereszt következő akciója a véradás, majd ezt követően az év végi akciók kezdődnek, a karácsonyi segélyosztások,
az egy doboz ajándék a gyerekeknek, a Mikulás. Szeretnének a dunaföldvári Szüreti Fesztiválon
egy közös főzést is szervezni a
Vöröskereszttel. «

Két év után ismét
múzeumok éjszakája
Két év kényszerű kihagyás után idén
ismét megrendezte a Múzeumok éjszakáját a művelődési ház. Az intézmény igazgatója, Pataki Dezső számolt be televíziónkban a program
tapasztalatairól.
Baksay Erika
– Nagyon szeretjük ezt a rendezvényt, egyik kedves munkánk,
éppen ezért nagyon vártuk már.
Tavaly elmaradt a covid miatt, tavalyelőtt pedig félig elmosta egy
vihar. A Múzeumok éjszakája egy
országos rendezvény, és nekünk
nem csak múzeumunk, várunk is
van, ami remek környezetet biztosít számára, mintha csak erre
találták volna ki. Jellemzően a
Múzeumok éjszakáján nem csak
kiállításokat láthatnak az érdeklődők, hanem egyéb programokat
is, leginkább zenei és más művészeti területről. Az a tapasztalatunk, hogy a közönség szereti ezt
a rendezvényt, kétségtelenül van
egy sajátos hangulata itt, a várudvaron.
– Hogy alakult a program látogatottsága?
2021. július–augusztus

– Nagyjából a várakozásoknak
megfelelően. Egy kicsit bővítettük a szokásos palettát, hiszen
régen nem mozdulhattunk ki. Így
délutánra, 5 órára szerveztünk
egy családi koncert. Hosszú évek
óta szervezünk ilyen eseményeket, mindig akad új tapasztalat.
Most azt szűrtük le, hogy egy
alapvetően éjszakai programra
ne szervezzünk délutáni eseményt, különösen, ha kánikula
van. Ezen ugyanis kevesebben
voltak, mint amit mi reméltünk.
Jó zenekar volt, az árnyékban
kézműveskedő gyerekek és szüleik is nagyon élvezték, de kétségtelenül kevesen jöttek el zenét hallgatni a pusztító hőségben. A program része volt még
két tárlatvezetés, az egyik, a Mesebeli Afrika című Magyar László kiállításunk volt, Szilasi Ildikó
tartotta a tárlatvezetést, akinek
sok köze van a kiállításhoz
egyébként is, hiszen az ő anyaga,
az ő egyik expedíciójának feldolgozása a kiállítás egy része. Fafkáné Simon Ildikó kolléganőm a
Magyar világ-török világ című
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► vagyis megtartottuk az első

Bor és jazz pikniket. Egy remek jazz zenekart hívtunk erre
az alkalomra, zenehallgatás
közben pedig borokat lehetett
kóstolgatni. Vásároltunk két
mobil faházat, ebbe költözött
be a dunaföldvári Kelemen borászat és a Tomolik pincészet
Bölcskéről. Na, eddigre telt
meg a tér az elvárásainknak
megfelelően, és élvezhette a
jazz+bor kombót a hangulatosan kivilágított várudvaron.

Fényjáték is volt ismét, ragaszkodunk ehhez a programelemhez, mert a vár és környezete
különleges képet mutat a fényfestéssel. A rendezvényt az elmaradhatatlan bátorságpróba
zárta az elsötétített vártoronyban, ami nagyon népszerű, nem
csak gyerekek, felnőttek is szívesen belevágnak. Szervezett
ijesztgetés, zajok, beépített emberek próbálják sokkolni a vakmerő jelentkezőket, igazán nagyon szórakoztató nézni is. «

Kiállítást szervezetnek a
földvári foltvarrók
Idén nyáron különleges kiállítás
nyílt a dunaföldvári Fafaragó Galériában: a dunaföldvári és a balatonföldvári foltvarró klubok munkái tekinthetők meg az Álmok foltokban
című gyűjtemény részeként. Az eseményről Pataki Dezsővel és a helyi
Foltvarró Klub elnökével beszélgettünk.
Kelemen Dorottya

A kiállítás ötlete

A szokásos, időszaki kiállítások témái a Fafaragó Galériában
a népművészethez köthetőek, így
e kapcsán jött az ötlet a foltvarrókról, akik már régen mutatták
be ilyen formában a munkáikat.
Azonban szerették volna, hogy
egy másik klubbal közösen kerüljenek ki a helyiek alkotásai,
így jutott eszükbe a balatonföldvári csoport, akiknek régóta ismerték a tevékenységét. Így teljes szezonban, egészen október
31-ig, a vár nyitvatartási idejében, hétfő kivételével minden
nap látogatható 10 órától 16 óráig ez a kooperációban létrejött
kiállítás.

A tematika

A teret már nagyjából mindenki ismerte, így szinte adott volt,
hogy milyen mennyiségű, miféle
tárgy fér el itt, a két csapat számára kettéosztották a termet, azt
azonban, hogy mivel rendezzék
be a művelődési ház és könyvtár
csapata teljes egészében az alkotókra bízta. A végeredményt néz-
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ve, végig tekintve a művökön,
kitűnik, hogy a dunaföldváriak
jellemzően inkább egyéni és kevesebb közös munkával készültek erre az alkalomra, míg a balatoniak inkább közös alkotásokat
hoztak.
A kiállítás berendezésében természetesen a galéria munkatársai
is segítettek, hiszen ők rendelkeznek tapasztalatokkal ezen a téren
ám a tematika meghatározása a
foltvarrók hatásköre volt.

otthonaikban, tudják őket használni.
Nem jellemző rájuk a túldíszítettség vagy a gépi technika, de az
általuk készített használati tárgyakat – legyen az egy pénztárca, egy
neszesszer, egy szalvéta-tartó
vagy a nagy sikerű edényfogó –
mindenki szívesen veszi, örül neki, mert használni tudja. Napjainkban a táskák a legnépszerűbb
tárgyak, aprólékosan elkészített
remekműveket lehet látni a kiállításon, az elkészült darabok egyedisége és különlegessége igazi

hordható darabokká teszi a patchworköt.
Ezen a kiállításon takarókat, kisebb terítőket, táskákat, neszes�szereket, dísztár gyakat, húsvéti
és karácsonyi dekorációt találhatunk meg, de a balatonföldvári
testvérklub nagyon sok szép babát is hozott, ezekben is érdemes
egy kicsit gyönyörködni.
Összességében elmondhatjuk,
hogy jó eséllyel mindenki találhat magának olyan darabot, amit
ő is szívesen látna az otthonában. «

Mi is az a patchwork?

Magyarul foltvarrás, a sok apró folt idegen nyelvű kifejezése,
a dunaföldvári Foltvarró Klub
esszenciája is egyben. A klub vezetője, Györkő Lászlóné visszaemlékezései szerint egy tanfolyammal indult az egész, amit
együtt tartott végül a közös szenvedély és már lassan 25 éve alkotnak közös erővel. A klub tagjai hetente jönnek össze. Munkáikat többször bemutatták kiállításokon, városi rendezvényeken.
Ők készítik minden évben a Márton-napi libafuttató verseny díjait. Járnak közös varrásokra más
településekre, de rendszeresen
kirándulnak is.

A foltvarrók alkotásai

Sokféle munka köthető a helyi
csoporthoz, de elmondható, hogy
a gyakorlatiasságra építenek és
ilyen jellegű tárgyak is kerülnek
ki a kezeik közül: csupa olyan
holmi, amit szívesen látnak az
2021. július–augusztus
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Óriási siker volt a
Földvári Nyári Esték
Idén 24. alkalommal rendezte meg a
művelődési ház a Földvári Nyári Estéket. A rendezvény sikeréről Pataki Dezső, a Dunaföldvári Művelődési
Központ és Könyvtár igazgatója számolt be.
Baksay Erika
– Nem túlzás azt mondani,
hogy totális siker volt a négy
előadás, nem is, hogy telt házas,
de pótszékes teltházas volt mindegyik, sőt, ennél több jegyet is
eladhattunk volna, nagyon komoly volt az érdeklődés. A nézőtér kapacitása azonban csak en�nyit enged meg, és mi elégedettek
vagyunk. Jól látszik, szeretik és
keresik az emberek ezt a rendezvényt, talán a covidból kiszabadulva még inkább vágytak az igényes szórakozásra, színvonalas
színházi élményre.
– Ehhez hozzájárulhat a páratlan környezet is a várudvaron… és a környéken nincs szabadtéri színház.
– Valós igény, hogy az emberek szabadtéri színházba menjenek. Legközelebb ezt Budapesten tehetik meg, és még az ország távolabbi pontjain itt–ott.
Nem véletlen, hogy sok a vidéki
arc, a közönségünk komoly része
nem helybeli. 50–70 km-en belül
nincs hasonló lehetőség, talán
Kápolnásnyéken nyílott egy tavaly. Úgy néz ki, ezt az igényt
pont mi tudjuk kielégíteni, és a
környékbelieken kívül még sokkal távolabbról is várják ezt az
alkalmat. Idén megesett, hogy
egy Pécs melletti településről
hívtak bennünket, hogy vajon
megtartjuk-e a mai előadást,
mert lógott az eső lába. Azért onnan el kell jönni, és ők minket
választottak.
Igen, a panoráma verhetetlen,
a vár, mint háttér verhetetlen.
Ritka adottság ez, és nem is volt
mindig így. Pár évig a gimnázium belső udvarán tartottuk a szabadtéri színház előadásait, és az
a helyszín kimondottan ideális,
mivel a külső körülmények nem
zavarnak, ráadásul megvan a ma2021. július–augusztus

ga sajátos hangulata. De egyfelől
akkoriban felújították, ki is nőttük, így a rendezvény a művelődési ház udvarára költözött. Az a
helyszín meg azért volt ideális,
mert, ha elromlott az idő, villámgyorsan átdíszleteztünk a színházterembe, minden kéznél volt.
Amikor elkészült a várudvari
nagyszínpad, kicsit tartottunk a
nagy, nyitott tértől, ahová mindenféle külső körülmény kön�nyen behatol. De aztán az idővel,
tapasztalatokkal sikerült kiküszöbölni ezeket a kis hátrányokat, a nyitottságot ellensúlyozza
a háttér, a díszlet, világítás, szcenika ügyesen felépítve teljesen
kizárja a körülményeket. Természetesen huzatosabb, szelesebb,
mint egy zárt udvar, az oldalfüggönyöket nehéz felrakni, de lehetséges. Pótsorral 360 helyünk
van, a nézőtér terjeszkedésének a
szépen növekvő fák határt szabnak, maximum még egy épített
sorral növelhető, és a kapacitás
ennyi.
– Mit jelent ez a bevételek
szempontjából?
– A nyári színház akár rentábilis is lehetne, ha nagyobb lenne a nézőtér befogadó képessége. De semmiképpen nem vagyunk elégedetlenek, sőt. A nyereség egyfelől erkölcsi, hiszen
párját ritkító rendezvény a miénk. Másfelől anyagilag sem elhanyagolható, hiszen a nagyjából 1500 megjelent néző 5–5 és
fél millió forintos bevételt hozott. Az igaz, hogy a négy előadás 7 és fél millió forintba került, de erre az önkormányzat
támogatási keretet ad, pályázati
pénzeket is tudunk erre fordítani, és a szponzori támogatásokkal egy vállalható gazdasági
végkifejletet eredményezett.
– És, ha a gimnázium udvarát
is használnánk? Mondjuk kamara jellegű darabokat esetén…
– Ez már eszünkbe jutott, nem
is vetettük el az ötletet. A következő jubileumi év lesz, ha máskor
nem, ebben az évben nagyon szép
lenne ez a kettős helyszín. «
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Díjnyertes lett a
Marcipán Cukrászda fagylaltja
Idén nyáron hatalmas eredményt
ért el a dunaföldvári Marcipán Cukrászda, ugyanis a rozmaringos málnás étcsoki sorbettel az „erdők –
mezők ízei” kategóriában nyerte el
az első helyezést az Év Fagylaltja
versenyen. Mindemellett a tavalyi
év nagy sikerű alkotása, a Rugelach
is neves versenyen méretetett meg,
rendhagyó módon azonban online
módon. A versenyekről Nagy László,
cukrászmester számolt be nekünk.
Kelemen Dorottya

Az év fagylaltja

2021-ben is megrendezte a Magyar Cukrász Iparosok Országos
Ipartestülete a hagyományossá
vált „Év fagylaltja versenyt”, ami
idén egy új, izgalmas kategóriával bővült: a Vadászati és Természeti Világkiállítás kapcsán már
az „erdők–mezők ízei” ihletésű
fagylaltokkal is lehetett nevezni.
Az első díjat besöprő fagylalt
egy sorbet lett, ami azt jelenti,
hogy nem tartalmaz tejet, csak
csokiból, cukorból, málnából és
rozmaringból áll. Az összetevők
kiválasztása során fontos szerepet
kapott a francia csokoládé, de a
rozmaring is, ami a Marcipán
Cukrászdában már évek óta csak
málnával együtt létezik.

Nagy László, a cukrászmester

Pályájára nagy hatással voltak
az olaszországi iskolái, ottani neves fagylaltkészítők inspirálják a
munkáját, jelentik számára az etalont. Laci saját cukrászmesterségét is egy szóval jellemezné, ami
nem más, mint a természetesség.
A kevesebb néha több alapon készíti el mesterműveit: nem szereti
a túlzott díszítettséget, maguk a
termékeik is az egyszerűséget
képviselik. Így például nem használnak semmilyen mesterséges
ízfokozókat, növényi habokat,
csak állati tejszínnel dolgoznak,
természetes alapanyagokkal. A
fagylaltjaik 90%-ának az alapanyagait is helyben, a Marcipán
Cukrászdában állítják elő, tehát
kvázi beszállítói termékekkel
nem is dolgoznak.
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Ha végignézünk a pultban található fagyikon, akkor csupa olyan
ízvilágot találunk, ami máshol
nincsen. Természetesen az alap
ízek, mint a vanília, csokoládé itt
is megjelennek, hiszen elengedhetetlenek, de minden másban ott
van egy kis plusz: például egy
őszibarack mandulával van készítve, vagy olyan étcsoki fagylaltok vannak, amik máshol nincsenek.
A kínálat folyamatosan változik, a döntés a vendég kezében
van, hiszen a cél mindig is az volt
és lesz, hogy olyan íz szülessen,
ami az odalátogatók kedvére való. De hogyan zajlik a tesztelés,
mi kerül ki végül a pultba? Ebben
szerencsére segítségül szolgál a
cukrászda teljes csapata, akik közül sokan már hosszú évek tapasztalatával rendelkeznek, így
bármilyen új alkotás születik a
műhelyben, azt előbb ez a csapat
véleményezi.

Tervek, sikerek és persze a jövő

Egészen jól átvészelték az elmúlt időszakot, annak ellenére is,
hogy sokáig nem volt lehetőség a
helyben fogyasztásra, azonban kihasználva a decemberi időszakot
teljes felújításon esett át a vendégtér és maga a műhely is, és
emellett sikerült pályázatokat is
elnyerniük.
Tervek és elképzelések már
most is bőven vannak, még, ha
ezek jelenleg titkosak is, jegyezte
meg mosolyogva Laci, mielőtt rátért volna néhány, már publikus
elképzelésére, ami a Marcipán
Cukrászdát érinti: tervezik többek
között a műhely továbbfejlesztését, ugyanakkor a hirtelen megnövekedett forgalom miatt több a
munka is, így egyelőre kivárnak a
továbbiakkal.

A Gelato Festival döntős fagyija

A versenyszezon idén nyáron is
meglehetősen aktívnak bizonyult,
hiszen még júliusban a Gelato
Festival európai döntőjében is
szerepelt a Marcipán Cukrászda.
Ez az alkalom nem csak azért kü-

lönleges, mert a nagy nevek között egy földvárit is láthatunk,
hanem azért is, mert ez volt az
első online fagyi verseny is. A
részvétel itt úgy alakult, hogy előre elküldték az összetevőket, amit
Bologában egy fagylaltkészítő
mester állított össze a megadott
instrukciók alapján.
Ezen a versenyen még a Rugelach
nevű fagylalttal indultak, ami
egy régi zsidó, vendégváró sütemény és érdekessége, hogy nem
élesztővel készül, hanem joghurttal, Philadelphia sajttal. Az

édesség elsősorban a Láng Gyuri
bácsinak köszönhetően terjedt el
a világon, sokan úgy is tartják,
hogy ez egy magyar sütemény,
valójában
Közép-Európából
származik, pontos helye ismeretlen, viszont több ízben is készül:
baracklekváros, szilvalekváros
vagy csokoládés formában is készítik. Itt, a Marcipán Cukrászdában a szilvalekváros verzióját
készítették el, ami már az elődöntőn is nagy sikert aratott, sajnos azonban a döntőben a dobogóról éppen lemaradt. «
2021. július–augusztus
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Dunaföldvári Református Hittantábor
– 2021. június 28-július 2.
Vizi János

lelkipásztor

Istennek adunk hálát azért,
hogy református gyülekezetünk
több év szünet után újra nyári hittantábort szervezhetett. Isten abban is kegyelmes volt, hogy a
COVID járványhelyzet úgy alakult, hogy az olimpia évében tervezett Tábor Olimpiánkat megtarthattuk, melynek helyszíne a
Bács-Kiskun megyei Fülöpháza
külterületén lévő Papp-tanya volt.
Hálát adunk azért, hogy jó időt
kaptunk és hozzá egészséget!
Spitz Zsolt gyülekezeti tagunk
kisbusszal szállította a gyerekeket
a helyszínre. 24 fő volt a teljes
létszám, ebből 17 gyermek és 7
felnőtt.
Vizi János, a gyülekezet új lelkipásztora, aki a gyerekek egyik
hitoktatója is, tartotta a délelőtti
bibliai tanítást Jézusnak a Genezáret-tó környékén történt eseményei alapján. (A tanítványok elhívása, a gadarai megszállott meggyógyítása, az 5000 ember megvendégelése, Péter vízen járása, a
feltámadott Jézus újbóli látogatása). A gyerekek erre a célra készült füzetet kaptak, és a tanítás
végén együtt dolgoztuk fel az elhangzott történeteket. Vacsora
előtt pedig Vizi Dániel pedagógus

(a lelkipásztor fia) a Narnia történetének feldolgozását adta elő a
gyermekeknek, ami által is közelebb kerülhettünk az ÚR Jézus
Krisztushoz.
A lelki táplálék mellett a testi
táplálékot is megkaptuk a bőséges étkezések során. Az ebédet
Kerekegyháza egyik étterméből
hoztuk, minden nap volt gyümölcs, mézédes dinnye és elmaradhatatlan volt a finom fagyi.
Meg kell, hogy említsük Spitz
Zsolt és Rojkóné Rózsika bográcsban készült ízletes paprikáskrumpli főztjét. A konyhán Rojkó
Istvánné, Csapóné Dömötör Judit
és Horváth Attiláné Zsuzsa és lánya Tünde látta el feladatát és

szolgálta ki a táborban lévőket. Itt
említem meg a gyülekezet példaértékű összefogását, lelkesedését
a sokféle természetbeni adományokkal és anyagi hozzájárulásokkal, amiket örömmel vettünk
át és szívből köszönjük!
Reggelente reggeli tornával, a
test felfrissítésével kezdtük a napot,
erről Vizi Dani gondoskodott, és
naponta 5 igéskártya volt elrejtve a
tábor udvarán, amit meg lehetett
keresni illetve találni. A szabadidőben a nagy nyári melegben a gyerekek ujjongva csobbantak a medencében, és a hűsítő fürdés után sorra
bonyolítottuk le az olimpiai versenyszámokat (ping-pong, íjászat,
sjoelback, bottle flip, futás, ugrálókötél, vízben futó verseny… stb.)
közel 20 féle versenyszámban,
melynek eredményhirdetése az
utolsó napon, indulás előtt zajlott

le, amikor a gyerekek átvehették az
arany, ezüst és bronzérmeket. Ekkor hirdettük ki és jutalmaztuk a
szobatisztasági verseny győztesét, a
fiúk csapatát, valamint díjaztuk a
rajzverseny résztvevőit is. A füzetükben gyűjtött nyomdákat (bibliai
igeversek felmondásáért kaptak) levásárolhattak ajándék tárgyakért,
játékokért. Volt egy focimeccsünk
is, a 2x10 perces meccsen Zsuzsa
néni bíró vezetése mellett a felnőttek (5 fő) 7:1 arányban győztek a
gyerekek (12 fő) ellen. Sok mindent lehetne még írni, s a teljesség
igénye nélkül zárhatom azzal, jó
volt újra együtt lenni, együtt örvendezni Isten jelenlétében, szeretetében és áldásaiban! Jövőre újra találkozunk, reméljük többen és többen!!!
SOLI DEO GLORIA = Egyedül Istené a dicsőség! «

szakban is találkozhatunk majd
velük.
Szó esett az elnöki beszámolóban a benyújtott pályázatokról is,
amiből kettő nagyobb volumenű,
a kisebbik pedig egy félmilliós,
amiről már biztosan tudják, hogy
meg is nyerték. A két nagyobból
az egyik egy városi civil alapos, a

másik pedig egy kulturális pályázat volt, aminek az eredménye
egyelőre a jövő zenéje, minden
esetre bizakodóak.

Évzáró eseményt tartott a
Kertbarátok Városvédő Egyesülete
Nevezhetjük évzárónak, évnyitónak
vagy csak egy kellemes közös estének, amit együtt töltöttek el a dunaföldvári kertbarátok. Idén júliusban a Tájház adott otthont a rendezvényüknek, ahol természetesen értékelték az elmúlt hónapokat, bemutatták a terveket, elsősorban
mégis csak egymás társaságát élvezték egy finom pörkölt és bor felett.
Kelemen Dorottya

Az esemény programpontjai

Tavaly ilyenkor a kertbarátok
elnöke, Lipták Tamás és Duna-
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földvár polgármestere, Horváth
Zsolt éppen ilyen tájt, ugyanitt, a
Tájházban adta át a Város bora
kitüntető okleveleket, most azonban egy évadnyitó rendezvény
kapcsán gyűlhetett össze a csapat.
Ilyenkor az elnök ismerteti az
elmúlt év eseményeit, programjait, bevételeit és kiadásait egyaránt, majd ezt követően a tervekről és az elkövetkezendő programokról esett szó. Többek között
idén is jelen lesz az egyesület az
augusztus 20-ai rendezvényen,
valamint a Szüreti Fesztiválon, a
Márton-napon, de az adventi idő-

Évértékelés

A világjárvány sajnos az
egyesület munkáját is megnehezítette, hiszen másokhoz ►
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egy nyitott, közösségben élő társaság, a rendezvényeken mindig
jelen vannak. Mivel a tagság
zömmel idősekből áll, ez meglehetősen korlátozta a lehetőségeket, így kicsit csigaházba burkolózott a csapat, ez megnehezítette a tavalyi évüket. Ekkor jött az
egyesület pénztárosának, Ternerné Erzsikének az ötlete, hogy
egy kis ajándékcsomaggal lepjék meg a tagokat karácsonykor
és húsvétkor is, amit a társaság
örömmel fogadott.

Kirándulások és programok

A tagság a közeljövőben a tamási fürdőbe kirándul, de „vis�szalátogatják” majd a gyáliakat
is, akik tavaly töltöttek el a dunaföldváriak vendéglátásában némi
időt. A kertbarátok egyesületének
alelnöke emellett Sárvárra is szervez egy kirándulást szeptember
második felére, de mennek majd
Szegedre, hogy a Szabadtéri Szín-

házi Játékokon megnézzék az
Apáca Showt.

A tagság

Fontos továbbá megemlíteni,
hogy a tagság milyen pozitív
szemlélettel rendelkezik: Vecsei
Pált egyenesen tapsvihar fogadta,
amikor belépett a kapun. Ennek
semmi köze nem volt ahhoz, hogy
némiképp elkésett a kezdésről,
sokkal inkább azért kapta az elismerést, mert felajánlotta a kertbarátok számára azt a pénzösszeget,
amit, mint külsős bizottsági tag
kap havonta az önkormányzattól.
Az ok egyszerű volt, Pali elmondása szerint ez egy olyan építő
társaság, ahol idősek és fiatalok
egymást segítik.

Hogyan lehet csatlakozni?

Az elmondottak alapján is süt
az egyesületről, hogy igencsak
színesek a mindennapjaik és lelkesek a tagjaik, így bárki, aki ezt
olvasva kedvet kapna ahhoz,

A katedráról az
égi összefüggések közé

Dr. Szalai Károlyné, született Oláh Mária, 1943–2021
A sokunk egykori, dunaföldvári tanárnőjére emlékező sorokat az
1970-es évek vége óta elfutott évtizedek, s az azóta felnőtt helybeli
nemzedékekre tekintettel formabontó módon a városban közismertebbé, kitüntetetté lett férjjel, Dr.
Szalai Károllyal kezdjük.
Bognár Zoltán
Károly – a gimnáziumi tanári
munka mellett – helytörténeti-tudományos kutatásokba kezdett.
Ebből doktori cím és történeti-szakmai eredmények születtek.
Ezekről, – illetve más tudományos témáról, immár elköltözött
szakemberként – gimnáziumi
(Magyar László-napok), művelődési házbeli előadások során hallhattak az érdeklődők. Az ezredfordulón újra felmerült Dunaföldvár-történet megírásába lelkesen
kapcsolódott be, neki köszönhetjük a II. és III. fejezet, azaz együttesen az 1686–1900 közötti időszak kutatását és írásba foglalá-
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sát. A város 2003-ban „Dunaföldvárért Emlékérem” adományozásával ismerte el Dr. Szalai Károly
munkásságát.
Néhány hete az ő feleségét,
Mária tanárnőt veszítettük el.
A kitűnő tanuló Hajdúdorogról indult, középfokú technikumi tanulmányait Debrecenben
végezte, majd ugyancsak a
tiszántúli nagyváros Kossuth
Lajos
Tudományegyetemén
szerzett matematika-fizika szakos képesítést.
A következő állomás: Dunaföldvár, Magyar László Gimnázium.1967-ben, a diplomaszerzés
évében a fiatal tanárházaspár elindult napnyugatnak, mint a mesékben, s itt, a Dunánál megállapodtak az álláskereső tájékozódásban. Nagyközségünk középiskolájában munkát kaptak, letelepedtek, építkeztek, gyermekeik születtek. Mindketten osztályfőnökök lettek, a három(!) kicsi gyermek – rokonok távol – ellátása a

hogy csatlakozzon, bátran megteheti. Hétfőnként a művelődési
házban találkoznak, de nyugodtan
keresheti Lipták Tamás elnököt
(+36 (30) 529–79–25) vagy bármelyik tagtársat, aki beavatja a
csatlakozás folyamatába.

Borverseny

Rendkívüli borversenyt rendeznek idén ősszel, ugyanis a pandémiás időszakban elmaradt két Dunamenti Települések Borversenye, ahogyan idén sem választottak Város borát. Az űrt betöltve a
kertbarátok és a Szent Rókus
Borlovagrend arra vállalkozott,
hogy a dunaföldvári Szüreti Fesztivált kiegészítik egy előnappal,
és szeptember 24-én, pénteken
délután összeülnek a szakavatott
bírák az első Szüreti Borverseny
alkalmából.
A megmérettetés idén egy közönségszavazással is kiegészül, a
tervek szerint a tételeket aznap
késő délután és este bárki meg-

tanárnőtől hősies helytállást követelt.
Az egykori diák, a tanárára
nagy tisztelettel felnéző tanítvány
szemében – sokunk nevében
mondhatom – a matematikához,
annak nagyratartásával együtt
nem kis rettegés is társult…
Milyen rémületek is voltak
ezek? Nos, pl. ha Marika néni –
igen, a csinos, fiatal tanárnők frissen végezve természetesen azonnal nénik lettek – a matekórán
kihívja az embert a táblához, bemutatandó a házi feladat megoldását az osztály előtt… Azt a házit, amit, ugye nem oldottunk
meg otthon, mert nehéznek találtuk (voltak kivételek!), reggel pedig későn jöttünk iskolába ahhoz,
hogy a matektudor társak füzetéről lemásoljuk…
S ekkor jött a pszichológiai önterápia: Marika tanárnő úgysem
engem fog kihívni!
De igen! Marika néni: „Na, ki
jön a táblához? Senki? Ugyan!
Egyszerű feladat volt, nézzük
csak: „a” négyzet, zárójel, négyzetgyök, mínusz, per x, egyenlő… Na?” S akkor a tanárnő a
mindig szelíd, biztató mosollyal

kóstolhatja a piactéren, leadhatja
a szavazatát, hogy közös erővel
válasszák meg a látogatók a Közönség Kedvence borát. Az este
azonban itt sem ér majd véget,
nyitott pincék várják majd a borkedvelőket a Burgundiában, több
koncerttel egyetemben.

Fotópályázat

Idén lett 45 éves a Dunaföldvári Kertbarátok Városvédő Egyesülete és ennek apropójából egy
nagyszabású fotópályázatot hirdettek meg. A verseny egyetlen
kitétele, hogy Dunaföldvár városához legyen köthető a beküldött
pályamű, legyen az portré vagy
tájkép, a lényeg, hogy bemutassák a jelentkezők, milyen a város
az ő szemükkel.
A versenyen az első három helyezett pénzbeli díjazásban is részesül, a legjobb munkák pedig
nem csak egy közös kiállítás, de
egy naptár erejéig is összeállnak
majd. «

Dr. Szalai Károlyné

kihívja a táblához az egyik házi
feladat- és másolásmentes csöndben rettegőt…
Ugye, sokakban megvan az
emlékkép? Marika tanárnő kék
köpenyében oldalt, a katedra mellett (akkor még volt katedra!),
fenn, a koppanó-döngő-nyikorgó
emelvényen egy darab krétával az
ijedt delikvens, akire ráomlott a
világ… Marika néni jóságosan
segít: „egyszerűsíts, szorozd be
mindkét oldalt x-szel”, az osztályt
is biztatja, „lehet segítő lépéseket
mondani”.
S nehezen, a tanárnő karmesterségével vezényelt, nem könnyen
mozgásba hozható tömeg, az osztály és az egyenlet elindul az ►
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► oldódás, illetve megoldódás

útján.
A tanárnő arcán a mosoly mellé
felzárkózik a megelégedettség
jóleső érzése, a kihívott fél vis�szasüllyed az osztály megnyugvó
egészébe, mondván: „lám, hát
csak megoldottuk!”.
Fordítsunk egyet a fentebbi
hangulati eltéréseken (a tanárnő
szelíd mosolya illetve tanulói félelmek a bonyolultnak tűnő feladatoktól)!
Ha volt matematika tanárnő,
akitől pedig nem kellett tartani, az
a pedagógus Dr. Szalai Károlyné
Marika volt.
Az a nyugodt, visszafogott,
csöndes tanárember, aki a folyosón haladva is mosolygott, aki a
tanórai tanulói tantárgyi melléfogásokat, viselkedési kilengéseket
is elképesztő nyugalmat, biztonságot árasztva fogadta. Tán eleinte nem is értettük, hogy ez pedagógusságának, emberségének vezérfonala, tanári hivatásának alfája és ómegája.
Hogy: „na, gyerekek, akkor
nézzük! Hogy is kellett volna,
hogyan lássunk neki ennek a feladatnak?” S ekkor ő lépett fel a
katedrára, s vett elő esetleg egy
egyszerűbb összefüggést, majd
arra építve vitt bennünket a bonyolultabbak megoldása felé.

Igen, ámultunk. Bámultuk,
hogy ez a fiatal tanárnő, pedagógusfeleség, három gyermekkel,
épülő házzal hogy igazodik el
ilyen döbbenetes biztonsággal a
világ legrégebbi, legalapvetőbb,
legbelemagyarázhatatlanabb tudományainak összefüggései, szabályai között!
Iskolaviselt embertársaim, valljuk meg őszintén: az indiai eredetű
ún. „arab” számoknak, Püthagorasz, Thalész, Arkhimédész,
Newton, Einstein tudományának,
majd évszázadok óta tantárgyainak, a matematikának és a fizikának döntő megállapításai jól bírják az idő múlását!
Mária tanárnő azok közé tartozott, akik e tudományokkal ismerkedtek meg magas szinten,
ezek tantárgyait tanulták meg tanítani, neveléstudományi ismereteikkel terelték-irányították tizenéves, kiforrásban lévő életünket.
A dunaföldvári évtized nevelési
megbízatásainak csúcspontja a két,
4–4 éves osztályfőnöki szerep volt.
Most, halála után az 1968–1972
között végzett „a”, s az 1973–1977
közötti „a” osztály tanulói is gyászolják őt a többi tanítványon kívül.
A Dunaföldváron töltött értékes
évtized után Máriát, a teljes családot a férj munkahelye Székesfehérvárra szólította.
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Varga János, a Dunaföldvári
Kendergyár igazgatója
Szászvári Józsefné
Varga János földműves-napszámos és Major Katalin házasságából született a Bács-Kiskun megyei Dávodon. A szülők négy
gyermeket neveltek. Elemi iskoláit Dávodon végezte el, ezután a
Püspökpusztai Bérgazdaságban
napszámosként dolgozott 1938ig, majd kereskedősegéd lett.
Munkája mellett Baján tanult, a
Városi Polgári Fiúiskolában szerzett bizonyítványt 1944-ben.
A kenderiparral 1945-ben került kapcsolatba a Püspökpusztai
2021. július–augusztus

Kendergyárban, ahol könyvelési
és műszaki feladatokkal foglalkozott. Innen a Rostkikészítő és Termeltető Vállalat központjába került, majd a vállalat átszervezése
után 1949-ben a Dél-magyarországi Rostkikészítő Vállalathoz
(Szeged) helyezték gyártásvezetői munkakörbe.
Időközben, 1946-ban feleségül
vette Perjési Máriát. Három gyermekük született: Mária (1947),
János és István (ikrekként 1950).
1950-ben a Dunántúli Rostkikészítő Vállalat őcsényi kikészítő
telephelyének vezetője lett. A te-

Dr. Szalai Károlyné és Dr. Szalai Károly

A tanárnő új munkahelye a székesfehérvári Bugát Pál Egészségügyi Szakközépiskola lett. Mindkét tárgyát tanította, három cikluson át munkaközösség-vezetőként is tevékenykedett, munkáját
miniszteri dicsérettel jutalmazták.
1998-ig tanított.
A három gyermek házasságaiból hat unoka, majd idővel egy
dédunoka született. Nagy szükség
volt a nyugdíjba vonuló nagymamára, aki segít, sőt, – ahogy Dunaföldváron, Székesfehérváron is
önfeláldozó módon minden támogatást megadott férje továbbra is
aktív, Székesfehérváron is elismert helytörténeti munkáihoz.
lep vezetésében jelentős eredményeket ért el, ezért a vállalat vezetői alkalmasnak tartották nagyobb
feladatokra is, és 1952-ben megbízták a Dunaföldvári Kenderkikészítő Gyár vezetésével. Nem is
csalódott benne a vállalat vezetősége, hiszen a korábban elhanyagolt állapotban lévő üzemben rövid idő alatt rendet teremtett, és
intézkedései nyomán az üzem teljesíteni tudta termelési terveit. Jó
munkakollektívát alakított ki, különös figyelemmel volt a dolgozók szociális és munkakörülményeinek javítására. A munkások
lakásaiba villanyt és vizet vezettetett be. Igyekezett a nehéz fizikai munkát is megkönnyíteni, a
termelést korszerűbbé tenni,
melynek során 1956-ban új import gépeket állítottak a termelésbe. Nagy büszkeségére az ország-

Megemlítendő, hogy a pedagógusi, karitatív „azért vagyok itt,
hogy segítsek”-ars poetica jegyében a tanárnő három egészségügyi alapítványt is támogatott
anyagilag hosszú éveken át.
Egy aranyos tanáregyéniségnek
ezek az évek juttattak még a csillogásból: 2016 – aranylakodalom,
2017 – Debrecen, aranydiploma…
Dr. Szalai Károlyné Marika
most még a katedránál is magasabbra, örök összefüggések közé
emelkedett.
Szelídséget sugárzó mosolyára
kék köpenyében, fehér krétával a
kezében – mi, tanítványai emlékezni fogunk. «

Varga János

ban elsőként szereltek turbinát az
üzembe, automata kóckikészítő
gépsorral. Az ő irányítása alatt
épült fel 1957-ben az első magyarországi pozdorjaüzem.
1960-ban közel 600 fő volt a
munkások létszáma. Odafigyelt a
dolgozókra, megkövetelte a ►
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► jó munkát, és az emberek dol-

goztak is, komolyan vették a
brigádversenyt. Magánéleti gondjaikkal is megkereshették a gyárvezetőt, aki igyekezett problémáikra megoldást találni. 1960-ra
elkészült a 250 fős fürdő-öltöző, a
kultúrház és az üzemi konyha.
Volt tv, esténként az emberek beültek a terembe és nézték a műsort, mint a moziban.
Varga János munkája mellett
igyekezett tovább képezni magát:
a Budapesti Műszaki Egyetem
Üzemgazdasági Továbbképző
Textilipari Tagozatán tanult
1965–1967 között. Nyitottságára,
a közügyek iránti fogékonyságára, érdeklődésére, segíteni akarására jellemző, hogy aktívan részt
vett a Duna-parti település közéletében. 1958-tól tagja volt a
községi tanács végrehajtó bizottságának, sőt 1958 és1971 között
A Tolna Megyei Tanácsnak is. Az
üzemben nagy létszámú önkéntes
tűzoltóság is működött. 1953-tól
a létesítményi tűzoltóság testületi
elnöke volt, elvégezte a tűzoltói
tiszti tanfolyamot és százados
lett.
1961 és 1966 között a Dunaföldvári Kendergyár Vörös Lobogó Sportkör elnöki tisztségét töltötte be. Ez idő alatt a labdarúgó
szakosztály kiválóan szerepelt a
Tolna megyei I. osztályban. A
legnépszerűbb sportág, a labdarúgás mellett az atlétikai szakosztály munkáját is meg kell említeni. Békeffy László, Hortobágyi
László, Kerekes István, Kun János, Kristofics László, Merkel
István és Ványi Gábor a Tolna

Sorsdöntő idő
Simon István
„Sors bona nihil aliud” – mondotta Zrínyi Miklós, a Szigeti veszedelem hőse, magyarul így
hangzik a mondás: „Jó szerencse,
vagy jó sors, semmi más.” Ettől
függ minden, vélik ma is sokan,
főként a boldogulás. Ha a sors jó
hozzánk, vagyis szerencsések vagyunk, akkor boldogulunk, ha
nem, akkor elbukunk. Mindez mitől függ, mégis kinek a kezében
van a sorsunk, a fátum, a végzet
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Forrás:

megyei atlétikai rangsor szerint
szép eredményeket ért el. Kristofics László volt az atlétikai
szakosztály elnöke és egyben
edzője is. A Paksi Járási Atlétikai
Szakosztály elnökeként – szervezésével és a dunaföldvári Gumiipari Szövetkezet vezetőségének
segítségével megvalósult a régi
terv: a mai futballpályán atlétikai
pálya is épült, 1964-ben. Mindez
a Vörös Lobogó égisze alatt.
Varga János a többszöri vállalati átszervezés ellenére, nyugdíjba
vonulásáig (1977) sikeresen vezette a kendergyárat. Szerette maga köré gyűjteni az embereket, az
egyszerű munkástól az orvosig,
pártelnökig. Szívesen vendégül
látta őket: híresen jó halászléfőző
volt, és kedvelte a jó borokat,
amelyeket gyakran maga készített.
1969 után sokat betegeskedett –
kedvenc Csepel motorjával balesetet szenvedett, majd trombózist
kapott – nyugdíjba vonulása után

még tíz évet élt: kertészkedett és
boraival foglalkozott. 1987. május
26-án halt meg, a Dunaföldvári
Kendergyár saját halottjaként helyezték örök nyugalomra a Fehérvári utcai temetőben.
• Legjobb Telepvezető Verseny I.
– 1952
• Miniszterhelyettesi dicséret –
1952
• Az árvíznél tanúsított jó helytállásáért – 1956
• Szocialista Munkáért Érdemérem – 1956
• A Könnyűipar kiváló dolgozója
– 1958
• Vezérigazgatói dicséret – 1964
• Felszabadulási Emlékérem –
1970
• A Könnyűipar kiváló dolgozója
– 1976
• Tanácsi Munkáért Arany fokozat – 1977
• Munka Érdemrend Arany fokozat – 1978

Laky Teréz: Az újjászülető
iparág. A Dunántúli Rostkikészítő
Vállalat ötéves fejlődéséről. Budapest, 1955
Megalakult a Dunaföldvári
Kendergyár Vörös Lobogó Sportkör. Tolna Megyei Népújság
1961–11–23
A magyar kender 30 éve. A Kender- és Szövőipari Vállalat Jubileumi kiadványa. Szeged, 1974
Név nélkül: Varga János (1921–
1987) = Magyar Kender, 1987.
június
Kiss Éva: Volt egyszer egy kendergyár = Dunaföldvári Part-Oldalak, 2008. szeptember
Földvári tabló II. kötet. A Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtár kiadványa. Szerk. Raffainé Kókány
Judit. Dunaföldvár, 2011. «

vagy Isten, netán a mi kezünkben? A bibliai bölcs szerint az életünkben mindennek megvan a
maga ideje, „megvan az ideje
minden dolognak az ég alatt”.
„Megvan az ideje a születésnek és
megvan az ideje a meghalásnak.
Megvan az ideje a sírásnak és
megvan az ideje a nevetésnek.
Megvan az ideje a gyásznak és
megvan az ideje a táncnak. Megvan az ideje a hallgatásnak és
megvan az ideje a beszédnek.
Megvan az ideje a szeretetnek és
megvan az ideje a gyűlöletnek.

Megvan az ideje a háborúnak és
megvan az ideje a békének.”
(Prédikátor k. 3) Eszerint számunkra mindennek elrendelt ideje van, mintha előre megíratott
volna az életünk forgatókönyve.
A Bibliában van kronosz és kairosz, múló idő és rendelt idő, s a
kettő között nekünk kell különbséget tenni. A kairosz a rendelt, a
különleges idő, ami valamire adatik nekünk, a kronosz pedig a telő–múló idő, amiben éljük az életünk. Ily módon mindennek megvan az ideje, de nekünk kell el-

döntenünk, hogy mikor és minek
jött el az órája. Santiago, az öreg
halász nyolc hónapon át hiába halászott, nem fogott semmit. Ez az
idő számára kronosz volt, és nem
kairosz, mindaddig, amíg el nem
jött a nagy nap, amikor újra vízre
szállt és hatalmas zsákmányra tett
szert, melynek igaz, csak a maradványaival térhetett haza. Santiagónak ez a nap már kairosz
volt, a nagy halfogás ideje, elrendelt idő, melyet az öreg halász
fölismert, amikor újra kivetette a
horgát.
►

Főbb kitüntetései:

Lánya, Varga Mária (Sarvajcz
Istvánné) visszaemlékezései családi iratok alapján (2011)

Irodalom:
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►

Simon Péterék is halásztak
egész éjjel és nem fogtak semmit,
de Jézus szavára ismét kivetették
a hálójukat. Számukra az éjszaka
volt a kronosz és a nappal a kairosz, a halfogásra rendelt idő,
ami Jézus szavaiból derült ki,
amikor így szólt hozzájuk: „Vessétek ki a hálóitokat fogásra!”
(Egyébként a Genezáreti-tavon
éjjel kellett halászni és nem nappal.) Az iménti példákból is kiderül, hogy a sorsunk, a történetünk
az időben zajlik, és minden történésnek megvan a maga ideje,
vagyis rendelt ideje van. Kérdés,
hogy élünk-e a lehetőséggel, amikor elérkezik számunkra az a bizonyos „kairosz”, amelyben cselekednünk kell.
Amikor Jézus megszólította
Mátét, a vámszedőt, mondván:
„Jer és kövess engem”, az fölállt
és követte őt, mert sejtette, sőt
tudta is, egy soha vissza nem térő
alkalom rendeltetett számára,
hogy jobb sorsra érdemesüljön.
Máténak látszólag az volt a sorsa,
hogy vámszedő legyen egész életében, hisz ez volt a foglalkozása,
a pénzről szólt számára minden.
Jézus szavára mégis megváltozott
körülötte és benne minden, vámszedőből tanítvány lett, mert megvan az ideje a szeretetnek és megvan az ideje a gyűlöletnek. Mátét
gyűlölték, mivel vámszedő volt,
természetesen ő sem szerette az
embereket, azonban most gyűlölet helyett a szeretet ideje jött el
számára, amely Jézus lényéből
sugárzott felé.
Igaz, mindennek megvan a maga ideje, de nem mindegy, hogy
mire mondunk igent és mire mondunk nemet. Kinek a kezében van
hát valójában a sorsunk, az időnk,
amíg élünk? Lehet Isten kezében,
a mi kezünkben, és lehet másokéban is. Ma az influenszerek, a véleményvezérek korát éljük, amikor megpróbálnak minket befolyásolni, más útra terelni, a saját
sorsunktól megfosztani. Aki kezébe veszi a sorsát, majd az Isten
kezébe teszi azt, az Jézus szavát
meghallván halászból, vámszedőből vagy bármi másból tanítván�nyá lehet. Ez az a sorsdöntő idő,
amikor felismerjük, hogy másként is élhetünk, azaz más Lélek-
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kel és más lelkülettel, mint eddig
tettük. Krisztus kortársai, a betegek, vakok, süketnémák és bénák
ugyancsak Jézusra hallgatva
nyertek új sorsot, új életet. Mert a
Mester által nem csak Isten közelébe, de az ő szeretetének gyógyító erőterébe merülhettek bele.
Sokan úgy vélik, amikor megszületünk, a sorsunk megpecsételődik, mert számtalan dolog determinálja az életünket. (Hová
születtünk, kinek születtünk, szegény vagy gazdag családba érkeztünk, kik voltak az elődeink, stb.,
ezek mind meghatározhatják a
sorsunkat.) Ha szerencsések vagyunk, ha jó helyre és jó órában
születtünk, jó géneket örököltünk,
akkor jó sorsunk és sorunk lehet
az életünk folyamán. Csak az Isten országa, az Irgalom világa az
a hely, ahol minden másként lehet, mint volt. Mert ott van bocsánat, mindent újra lehet kezdeni,
van Lélek, vannak angyalok és
van feltámadás is, miként a farizeusok vallották. A sadduceusok
mindezt tagadták, mint ahogy ma
is sokan nemet mondanak mindezekre, az Isten világára. Pál apostol azonban a bírái előtt is bátran
hirdette Jézusnak, az Isten fiának
a föltámadását.
Jézus emberi természetét a szeretet és az irgalmasság végtelen
erejének dinamikája hatotta át,
mely képes volt az Ő, és mások
sorsát is megváltoztatni. Azok az
elesett, szenvedő emberek, akik
Jézustól áldást nyertek, új, jobb
sorsra érdemesültek.
Egészen megváltozott az életük, a vakok láttak, a sánták és a
bénák jártak, a süketnémák újra
kommunikáltak. Mert fölismerték
életükben a kairoszt, a rendelt
időt, amely „nem az ölésnek, hanem a gyógyításnak az ideje”
volt. Mivel mindennek rendelt
ideje van, mindenre adatik nekünk idő, csak fel kell ismernünk,
hogy mikor mire. A gyásznak, a
sírásnak, a szenvedésnek megvan
az ideje az életünkben, mely elől
sajnos nem térhetünk ki. Azonban
a gyűlölet és a háború ideje helyett választhatjuk a szeretet és a
békesség idejét, ha követjük a békesség fejedelmét. A Krisztus-követés igazából nem más, mint az

Isten erejével és erejéből történő
kereszthordozás és feltámadás.
„Aki követni akar engem, tagadja
meg magát, vegye föl a keresztjét
és úgy kövessen!” Aki el tudja fogadni a sorsát, tehát a kezébe veszi, s aztán Isten kezébe teszi, miként Jézus tette, az elmondhatja,
hogy jó sors adatott neki. Olykor
Isten kezében, olykor a tenyerében, olykor a markában tudhatta

magát, de mindvégig oltalom alatt
állt. A sorsunkat nem másíthatjuk
meg, mivel sokféle „adottságot”
hordozunk, amelyekkel ugyan élhetünk, de meg nem változtathatjuk azokat. Ám „gúzsba kötve is
lehet táncolni”, vagyis a sorsdöntő időt föl lehet használni arra,
hogy az életünk élhetőbb, sőt
szebb legyen, vagyis jobb sorsra
érdemesüljünk általa. «

Gyászvers
(Csákvári József)

Légy te vers szép könyörgés
az élőkért és haldoklókért,
a néma felbukókért,
az elhagyott öregekért,
a síró asszonyokért, a gyermekekért.

Légy te vers szép könyörgés,
elfakult hittel írt költemény,
súlyos, emberi reménytelenség,
pokolra hullás, megőrülés,
halld meg a költő éneket.

Légy te vers szép könyörgés,
zsoltárszerű finom rebegés,
Istenhez szóló fohász,
valami végső támaszért,
a felséges Úrhoz menedékért.

Légy te vers szép könyörgés
a semmibe hulló emberért,
a halálkórusokért,
a bűnösökért, a tombolókért,
a halálfélelemtől földre zuhantakért.

Légy te vers szép könyörgés,
ahogy a költőlélekből
tisztán kibuggyanva száll
az ég, a meztelenség felé,
az ember oltalomért kiált.

Légy te vers szép könyörgés
az éhezőkért, a töprengőkért,
a lázadókért, az istentagadókért,
az emberárulókért,
a tömeggyilkosokért.

Légy te vers szép könyörgés,
egy ismeretlen költőtől,
ki elmerült a mocsárban,
a furcsa haláltóban,
százezer embertársával.

Légy te vers szép könyörgés
minden haldokló emberért,
az egész emberiségért,
mely térdre borulva kér,
add neki az élet szentségét.

Csákvári József a Magyar
László gimnázium művész-tanára volt csaknem másfél évtizedig. Az irodalom és történelem, majd a saját maga által
kifejlesztett, különleges tantárgy, a világművészet tantárgy eszközeivel vezette be
tanítványait a lélekemelés titkaiba.
Márkus Judit közreműködésével jutott el hozzánk a
ma, 89 évesen is aktív, tevékeny tanár úr verse, aki több
verset is írt, ami még nem jelent meg, nem olvasta senki
és nagy örömmel küldte el a
kéziratát a város – ahol nagyon szeretett élni és tanítani
– helyi lapjának. Ezekben a

versekben írja le a lelkére ható érzéseit, gondolatait a megváltozott világot. További
éveiben jó egészséget és békés, örömteli időt kívánunk
neki!
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Táncház portrék

Appelshofferné Rabóczki Anikó
Dunaföldváron elég sokan ismerik
az Appelshoffer házaspárt, hiszen
mind a néptánc, mind a néptánc oktatás meghatározó alakjaivá váltak.
Bizonyos szempontból beszélhetünk
róluk együtt, hiszen a munkájuk és
a magánéletük is összeforrt, más
szempontból viszont nagyon is különálló a tevékenységük. Appelshofferné Rabóczki Anikó nélkül ma
nem lenne ott az Ördögszekér Táncegyesület, mint ahol most van. És
feltehetően a néptánc oktatás sem.
Kelemen Dorottya

A tánc a családban maradt

Immár 3 gyermek büszke szüleinek mondhatja magát Anikó és
párja Janó, akiknek legkisebb
gyermeke nemrég töltötte be első
életévét. Családjukban fontos
szerepet kapott és kap a tánc, ez
már akkor is sejthető volt, amikor
találkoztak, természetesen a tánc
szeretete révén, hiszen együtt táncoltak Pakson, egy olyan időszakban, amikor nem működött Dunaföldváron tánccsoport. A Tűzvirágban eltöltött idő után Janó a
hivatásos táncosi karrier felé indult el, míg Anikó akkor már túl
idősnek érezte magát ehhez, így
inkább a tanítás felé fordult. A
táncosként megszerzett gyakorlat,
az ezzel kapcsolatos tanulmányai
és nem kevés energia áramlott felőle a gyerekek felé. Emellett sikeresen elvégezte a Táncművészeti Egyetem képzését, és táncpedagógus végzettséget szerzett,
néptánc szakirányon.

A magyar néptánc bizony férfi
centrikus

Vajon egy férfinak vagy egy
nőnek van nehezebb helyzete a
néptáncban? Interjúnkban ez a
fontos kérdés irányult Anikó felé,
aki jól átláthatja mindkét oldalt,
lévén, hogy férjével azonos a hivatásuk. Ő úgy véli, hogy inkább
a nőké a nehézség, hiszen a magyar néptánc rendkívül férfi centrikus, ezt bárki megállapíthatja, s
ezt sok nő bizonyára nehezményezi is. Számára ez sosem volt
negatív, ebben is meglátta a lehe-
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tőségeket, egyszer–kétszer a női
táncosoktól idegen szóló táncokat
is eltáncolt, bár, ahogy bevallotta
ez nem kifejezetten jellemző rá.
Életében azonban pont egy ilyen
maghatározó emlék köthető egy
szóló táncos alkalomhoz, amikor
a férjétől fontos szerepet kapott a
Fekete kötény legendája című
előadásban: a kötényfestés ceremónia mestere volt, az előadásban feldolgozott történetrészlet
főszereplője.

Szakmai kapcsolatok a néptánc
világából

Appelshoffer János táncos karrierje nem véletlen, hogy ezúttal
is felmerült, hiszen egy időben
profi táncosként tevékenykedett,
ebből fakadóan pedig a mai napig
jelentős szakmai kapcsolati tőkével, ismeretséggel rendelkezik, ez
pedig kiváltképp hasznos az
egyesület számára is. Míg Anikó
és az egyesület titkára a szervezkedés úgy 10 százalékát látja el,
addig Janóra nagyobb feladat hárul múltjából fakadóan, viszont ez
is csak a színenergiák megfelelő
kihasználását mutatja.

A táncban nem a kor számít

Az Ördögszekér Táncegyesületben is megesett, hogy valaki
felnőtt fejjel került bele ebbe a
világba, de ez nem feltétlenül akkora hátrány, hiszen egészen jól
el lehet boldogulni a koreográfiák között. Persze nem árt minél
előbb belekezdeni, hiszen akkor
tud valaki igazán elmélyülni a
műfajban, ha időt és energiát
szán rá, ha már gyermekkorban
elkezdi. Anikó szerint éppen
ezért fontos a szülői példa: a zene, a tánc és a kultúra szeretete
tekintetében, ami arra ösztökélheti a gyerekeket is, hogy ezt az
utat kövessék. Hallgasson az
egész család népzenét, vegyünk
részt kulturális programokon,
válasszunk olyan lehetőségeket,
ahol a népi kultúránkat ápolhatjuk, hogy ez a világ ne csak a
gyermekeké, hanem mindenkié
legyen!

Élet egy népi örökség mentén

Anikóék hitelesen képviselik
a népi kultúrát, bár elsősorban
sosem ez volt a céljuk, csupán
ebben látták meg az örömüket
és boldogságukat. A házukat
egy parasztház mintájára építették fel, az épület környezetét és
belsejét is igyekeztek úgy formálni, hogy számukra kedves
népi bútorok vegyék körbe őket.
Ebben az egyszerűen boldog
életben az ősök mintája is mérvadó volt, mert igazából az a fontos, hogy az embernek rendben
legyen a családja, egészsége legyen, betevő falatja és fedél a
feje fölött. Mert amikor ezek
rendben vannak, akkor a többi
apróságot már igazíthatjuk,
könnyebb a kisebb–nagyobb
problémákkal megküzdeni az
életben. «

Támogatóink
Dunaföldvár Város
Önkormányzata
Dr. Süveges Árpádné
Kiss Lajos Csaba
Ráthgéber Lászlóné
Petrovics Józsefné
Dr. Hallai Róbert
2021. július–augusztus
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Napközis vízi tábor a Duna parton
Szabados Sámuel
A Beszédes József Vízitúra
Sportklub egyhetes napközis rendszerű vízi tábort szervezett gyerekek számára. Dósa Zoltán táborvezető arról számolt be, hogy harminchét fiatal élvezte a nyár örömeit a Duna-parti táborban. A legfiatalabb táborlakó ötéves volt. A
néhány éve váratlanul leégett,
majd felújított klubház adott otthont a résztvevőknek. Az új épület
tökéletes komfortot biztosított
mindenki számára.
Három–négy felnőtt foglalkozott a gyerekekkel. A nyolcórás
érkezés után reggelivel indult a
nap, majd evezős foglalkozásokkal folytatódott. Technikai elemeket gyakoroltak nagyrészt, de
szóba kerültek a vízi közlekedés
szabályai. A biztonságot a legmo-

dernebb úszómellények garantálták, melyeket idén vásárolt a
klub. A nemegyszer fárasztó délelőtt után főleg a kisebbekre ebéd
után pihenés, alvás várt. A délután
változatos programokat hozott.
Volt strandolás, túrázás. A legérdekesebb a paksi vízirendőrség
munkatársainak előadása, bemutatója volt. Közelről meg lehetett
nézni a rendőrségi motorcsónakot
és felszerelését. Az időjárás is
kedvezett a vízi sportoknak.
Dósa Zoltán elmondta, hogy
gyerek korában ő maga is többször vett részt vízi táborokban.
Ez inspirálta őt és a szervezőket
a folytatásra. Az étkezés bőséges
és változatos volt, fogyott is bőven mindenből, hiszen az evezés
kemény fizikai munkát jelent.
Gyümölcsről, édességről a látogató szülők gondoskodtak. Az

utolsó nap este tábortűzzel zárult, aki akarta, az éjszakát a tábor területén, sátorban tölthette.
Volt bőven vállalkozó, főleg a
nagyobbak közül.
A klubtagokra várnak még
nyári programok. A gyerekek
számára egy kisapostagi evezős
túra vár. A felnőttek pedig a hos�szú bajai túrára készülnek. A
nagy érdeklődésre való tekintet-

tel a klub jövőre is szervez nyári
tábort, ha lehetőség van rá. Jelentkező már most is bőven
akadt. Részben a járványhelyzet
következménye, hogy országszerte egyre nagyobb az érdeklődés a nyári táborok iránt. Főleg a
sport és a vízi táborok jelentik a
vonzerőt. Szerencsére városunk
természeti adottságai ehhez biztosítják a feltételeket. «

és egy tuba, aztán a Szironta csengettyűsök hangulatos koncertje.
Fuvola-fagott trió, egy fuvola-gitár duó, két ütőhangszer harsonával, ami egy érdekes összeállítás
és egy hegedű duó lesz látható-hallható a közeli hetekben.
Csak az augusztus 20-i vasárnap
marad ki.
Magunk is meglepődtünk, milyen szépen alakul a sorozat látogatottsága. Még viszonylag kis
propaganda ráfordítással is szép
számú közönség jelent meg már
elsőre is, és azóta csak javult a
helyzet. A hír elterjed, a környezet gyönyörű, ugyan klasszikus
zenéről van szó, aminek szűkebb

a befogadó rétege, de a befogadhatóbb, kissé populárisabb műveket játsszák az előadók, tudatosan, hiszen voltaképp hallgatóság-nevelésről van itt szó.
A körülmények ideálisak,
ugyan az időjárás közbeszólhat,
de ez nem jelent problémát. Esőnap nincs, rögtönzünk, eső esetén vagy az étterem teraszán,
vagy a hajón tartjuk meg az előadásokat.
Október közepéig tartanak az
idei koncertek, ameddig az időjárás engedi a kinti muzsikálást, aztán télre leállunk. Tavasszal, áprilistól július végéig bonyolítjuk le
a koncertek második felét. «

Térzene a Duna-parton
Az önkormányzat és a művelődési
ház közösen elnyert pályázata eredményeképpen egy újabb kulturális
programsorozattal gazdagodott városunk. Pataki Dezső, a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár
igazgatója mesélt az eddigi és még
előttünk álló programokról.
Baksay Erika
– Ez a programsorozat 30 koncertet fog jelenteni idén júliustól
jövő év július végéig. Országosan
a program tavaly kezdődött, mi
idén csatlakoztunk hozzá. A célja,
hogy megújuljon a térzene hagyománya, kicsit elfogadottá tegye
ezt a műfajt, egyben a klasszikus
zenét is. Nagyon sok település
csatlakozott a kezdeményezéshez. Onnantól kezdve, hogy a pályázatot megnyertük ránk van
bízva, milyen programokat hívunk el, egyetlen kikötés, hogy az
csak klasszikus zene lehet, esetleg belefér némi jazz és népi zene,
de minimális, hiszen a cél a komolyzene népszerűsítése. Megállapodást kötöttünk a Pannon Filharmonikusokkal, akikkel ré2021. július–augusztus

gebbről jó kapcsolatot ápolunk.
Ez azért jó, nekik is, nekünk is,
mert ők széles személyi állomán�nyal rendelkeznek a zenekar
okán, így tudnak kisebb formációkat viszonylag rugalmasan ös�szeállítani és közvetíteni hozzánk. A másik zenei forrásunk, a
Szironta Csengettyű Együttes is
többször látható lesz a kezdeti
időszakban több formációban is,
július–augusztusban.
Sokat gondolkoztunk, mi lenne
az ideális idő és helyszín a térzenei rendezvényekhez, és hát itt
van nekünk a megszépült Duna-korzó, gyönyörű helyszín,
ahol mára egy egész komoly korzó-élet alakulgat szombat–vasárnap délutánonként. Így jött az ötlet, hogy legyen itt a rendezvény,
a csodás környezetben, vasárnap
délutánonként, 18 órakor Így augusztus végéig szinte minden vasárnap este találkozhatnak az érdeklődők valamilyen formában a
klasszikus zenével.
Csak párat említek az elkövetkező időszak koncertjeiből: lesz
egy rezes kvartett, három harsona
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Megyei hírek
Sajtóközlemény

Három ütemben rendezik a
csapadékvízproblémákat Kakasdon
Harmadik üteméhez ért Kakasd
vízrendezése, melynek megvalósulását egy TOP-os (Terület- és településfejlesztési Operatív Program) pályázat segíti összesen 138
833 277 forint forrással. A projekt keretében mintegy 558 méternyi szakaszt rendeznek szeptember végéig, a belterületen tervezett vízelvezető rendszer kiépítésének utolsó fázisaként.

Mint ahogy a korábbi hírekben szerepelt: a belterületi vízrendezés második szakaszában
több mint 83 millió forintot fordítottak 358 méternyi vízelvezető szakasz felújítására szintén
TOP-os pályázatból. Ez a projekt természetesen illeszkedett
az első beruházáshoz, amit Kakasd Község Önkormányzata
még 2011-ben valósított meg.
Ezt a munkát folytatva kezdő-

dik meg hamarosan harmadik,
egyben utolsó mozzanatként
egy közel 600 méteres vízelvezető szakasz rendbetétele. Így a
faluárok fő- illetve mellékágainak kiépítése teljes egészében
megvalósul.
Egyelőre a jogerős engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció áll rendelkezésre, illetve kiválasztásra került a műszaki ellenőr, aki a szakmaiság
jegyében folyamatosan figyelemmel kíséri a kivitelezési folyamatokat. A közbeszerzési eljárás és a kivitelező kiválasztása még folyamatban van. Az
Önkormányzat reméli, hogy hamarosan szerződést köthet, és a
napsütéses tavaszi napok beköszöntével a kivitelezés is elindul majd. Mindezek mellett
szemléletformáló, tájékoztató

akciók lebonyolítását is tervezik, ahogy azt a Projekt Előkészítő Tanulmányba is belefoglalták.
A teljes mértékben támogatott
TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00006

azonosítószámú projekt eredményeként rendezett, a falusias környezetbe jól illeszkedő burkolt meder alakul ki,
megfelelő méretű átereszekkel.

A megvalósulást segítendő sikeres közbeszerzési eljárás után
a szerződéskötésre is sor került:
2021. február 17-én Kreb Imre

polgármester, valamint az ALISCA BAU Építőipari Zrt. vezérigazgatója, Fülöp István látta el
aláírásával a dokumentumot.

Sajtóközlemény

Év végére elkészül a csapadékvízelvezetési rendszer Csikóstőttősön
A Béke és Szabadság utcákat
érintve újulhat meg a csapadékvíz-elvezetési rendszer Csikóstőttősön, köszönhetően egy közel
200 milliós, önerő nélkül finanszírozott TOP projektnek. A tervek
szerint mintegy két kilométernyi
szakasz épül meg december 31-ig.

Eddig csupán földárok volt a
Hunyadi téren, viszont a jövőben burkolt árokmeder kerül kialakításra. A Szabadság utcán a
Hunyadi térig zárt csatornaszakasz épül, amelyre rácsos fedőlapok kerülnek, ugyanis a
nyílt vízelvezetés ezen a részen
nem kivitelezhető. A Béke utcában pedig átépítik a kapubejáró
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átereszeket, valamint az árkokat
is burkolattal látják el. Az új vízelvezetők a település közelében
húzódó Hábi csatornába – egy
szintén újonnan épülő hordalékfogón keresztül – torkollanak.
A Csikóstőttős Község Önkormányzata által elnyert 195
400 944 forintos, TOP-2.1.316-TL1-2019-00009 azonosítószámú projekt összesen 1981,6
folyóméter hosszúságú csatorna és a kapcsolódó, fent említett eszközök megvalósítását
foglalja magában. A tervek egy
rendezett, csapadékvíz-problémáktól mentes település képét
vetítik előre.

2021. július–augusztus

Dunaföldvári

Dunaföldvári múltidéző
Botel Admirál (1941–2015)
Emlékszel még rá?
„A hajó 1941-ben Németországban, a deggendorfi hajógyárban készült, majd 1942-ben több társával Magyarországra került, méghozzá több forrás szerint, mint Adolf Hitler Horthy
Miklósnak szánt ajándéka.
Itthon Kenderes néven kezdte meg pályafutását, majd
1944-ben a német csapatok Ausztriába vitték, ahonnan 1947
májusában tért vissza, ekkor gyorsan átkeresztelték Győrnek.
1977-ben egyik motorja megsérült, majd rá egy évre leállították, ekkor került a Dunaföldvári Vízisportkör Egyesület tulajdonába, s lett annak bázisa, egészen utolsó napjáig.” (forrás:
Gallai Péter)
Többet olvashattok a hajóról és a bontásról itt: https://www.
duol.hu/.../utolso-vizi-utjara-kisertek-a.../
#dunaföldvárimúltidéző #dunaföldvár #dunafoldvar
Mondovics Miléna, I♥Dunaföldvár

A Dunaföldvári Kertbarátok Városvédo Egyesülete

az én szememmel

címmel fotópályázatot hirdet!

Beküldési határidő: 2021. szeptember 12.
Eredményhirdetés: 2021. szeptember 18.
Nyeremények:
1. díj:
70.000 Ft

2. díj:
50.000 Ft

3. díj:
25.000 Ft

A pályázatokat az alábbi e‐mail címre várjuk:

45evedunafoldvaron@gmail.com

A következő adatok feltüntetésével:
‐ A fotó készítője, a fotó címe, leírás a képről (opcionális),
‐ Nyilatkozat arról, hogy a versenyszabályzat III/3‐ik
pontjának megfelelően a „Dunaföldvár az én szememmel”
című fotópályázat kiírója felhasználhatja a beküldött
alkotásokat.

A fotópályázat versenyszabályzata megtalálható a Facebook oldalunkon!
2021. július–augusztus
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Rekord részvétel a
horgásztáborban
Szabados Sámuel
Öt évvel ezelőtt indította újra
nyári horgásztáborát a Dunaföldvári Sporthorgászok Egyesülete.
Kiss Lajos egyesületi elnök szerint 12 fővel indult az újrakezdés, és évről évre növekedett a
jelentkezők száma, annyira,
hogy idén már harminc fiatal
vett részt a táborozáson a
Kis-Dunán. A horgásztanya udvarán állították fel a sátrakat.
Öt-hatfős felnőtt gárda vigyázott
a gyerekekre, szervezte programjaikat, részben szülők, házaspárok, illetve az egyesület vezetői. Igyekeztek sokszínű programot összeállítani. Lehetett kerékpározni, kajakozni, csónakázni. Gyalogtúra volt a dunaegyházi kőgátig, ahol a strand büféjében ebédeltek a gyerekek.
Természetesen a szakmai is
szerepelt a napi programokban,
sokat horgásztak és sok halat fogtak a fiatalok. Gyakorolták a horgászbot felszerelését, a beetetést,
ismerkedtek a féder horgászattal.
Házi horgászversenyt is rendeztek. Az esti programok szintén
változatosan alakultak. Hangulatos volt a szabadtéri disco, izgalmas a fejlámpás séta az erdőben,
az utolsó este pedig tábortűzzel
zárult, ahol már a jövő évi folytatás is szóba került.

Kiss Lajos beszámolt arról is,
hogy az országos szövetség pályázati úton támogatta a táborozást. A főzést, étkezést a helyszínen oldották meg, minden napra
akadt alkalmi szakács, hol egy
nagymama, egy anyuka vagy
horgász. A jó hangulathoz nagyban hozzájárult a nagyszerű nyárias idő, egy rövid pár perces eső
és szél okozott kellemetlenséget.
A gyerekek fegyelmezetten viselkedtek, rendkívüli esemény
nem történt. Az esti takarodó általában a napi eseményektől függött, ha elfáradtak a gyerekek,
gyorsan elcsendesedett a tábor.
A horgásztanya a tábor után
sem marad programok nélkül.
Nyáron egy takarító, karbantartó
napot szervez az egyesület, mert
a járvány miatt eddig korlátozottak voltak a lehetőségek. Augusztusban már kezdődnek a
versenyek. A hagyományos horgász juliális idén elmaradt, de
gondolkodnak egy kisebb volumenű családi nap megszervezésén. Kiss Lajos végül megjegyezte, hogy valószínű a járvány
időszaknak köszönhetően az
utóbbi két évben nőtt a horgászat
iránti igény. Jelzi ezt a tábor létszáma, az egyesületi tagság is
bővült. Egyre többen keresik fel
a horgásztanyát távolabbi településekről is. «

Széles tápválaszték kutyáknak már 220 Ft/kg-tól, cicáknak már 390 Ft/kg-os ártól. EUKANUBA szuperprémium
tápok teljes választéka.
Védekezzen a bolhák, kullancsok és a szívférgességet
terjesztő lepkeszúnyogok ellen! Bolhanyakörvek és
-cseppek széles választékával várjuk, melyek
akár 6–8 hónap védelmet nyújtanak.
Nyitva tartás:
Hétköznap: 800–1230; 1400–1700
Szombaton: 800–1200

Idén is két úszótanfolyam indult
Szabados Sámuel
Negyedik évtizede szervez
úszótanfolyamokat nyaranta
Rostási Nándor – Öcsi bácsi –
testnevelő tanár, elsősorban gyerekeknek. Hosszú éveken át Kerekes Péter volt a segítőtársa.
Kerekes tanár úr halála után Dubicz Norbert, szintén testnevelő
tanár lett Öcsi bácsi partnere. A
szervezők szerint nyár elején
volt kis izgalom a járványveszély miatt, de a hagyományos
kezdés időpontjára, június köze-
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pére feloldották a tilalmak többségét. A gyerekek és a szülők
nagy örömére idén is elindult az
úszótanfolyam, mégpedig a nagy
érdeklődésre való tekintettel kettő is. A júniusi után augusztus
elején indult a második, ahol 28an kezdték a foglalkozásokat.
A korösszetétel igen vegyes
volt, ötévestől a tizennégy évesig
terjedt a skála. A nyolc kezdővel
Dubicz Norbert foglalkozott. A
fő cél ebben a csoportban a vízhez szoktatás. Nem egyszerű dolog Norbert szerint. Sokan elein-

te félnek a víztől, nem véletlenül
az első napokban volt sírás is, de
a vége felé a nevetéstől volt han-

gos a strand. Sok a játékos elem
például labdával, egyéb kellékekkel. Külön gyakorolták a ►
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► helyes levegővételt, a le-

vegővel való gazdálkodást. Mellúszásban két hét alatt mindenki
megtanult valamilyen szinten
úszni. A hagyományok szerint az
utolsó foglalkozáson a szülőknek
tartottak bemutatót, s nagy örö-

mükre a gyerekek mindegyike át
tudta úszni a kis medencét.
A haladó csoport húsz tagjával Rostási Nándor foglalkozott.
Ők már ismerték az úszás alapelemeit. Három úszásnemet gyakoroltak, a mell-, a gyors- és a

hátúszást. A legügyesebbek a
pillangóúszással is kísérleteztek. Tudásukról ők is a záró bemutatón tettek bizonyságot. A
korábbi években volt felnőtt
csoport is, de idén kellő létszám
hiányában nem indult. Öcsi bá-

csi kiemelte, hogy évek óta nem
volt ilyen kegyes az időjárás
hozzájuk. Minden nap ragyogó
napsütés fogadta őket a strandon, nyolc óra körül már kimondottan meleg volt, ez a hangulatot is nagyban befolyásolta. «

tések jellemezték a nyarat. Lehetőség volt két új edző szerződtetésére, de folyamatban van szakképzett gyúró és erőnléti edző
érkezése is. Az edzők többsége
az év során képzéseken, iskolákban tanul tovább, melyekbe a
nagy érdeklődés és a képzési díj
miatt nehéz bejutni, de a klub
minden segítséget megad számukra. Technikai fejlesztésekre
is sor került. Érkezett egy új kamerarendszer, mely minden mérkőzést képes rögzíteni itthon és

idegenben egyaránt. Nagy segítséget jelent ez a mérkőzések
elemzésében. Érkezett sebességmérő kapu, mely szintén sok információt nyújthat az edzőknek.
Tervbe van véve az öltöző bővítése is, hiszen már 12 csapatot
foglalkoztat a klub. Anyagi támogatást kapnak egy műfüves
nagy pálya kialakításához is. A
sikerek egyre népszerűbbé teszik
a klubot, a nyári igazolási időszakban eddig 21 különböző korú fiatal érkezett.
A megyei első osztályú bajnokságban szereplő felnőtt csapat
anyagi lehetőségei eléggé korlátozottak. Úgy próbáltak erősíteni,
hogy az NB III -ban szereplő Dunaújvárosból néhány tehetséges
fiatal kölcsönbe érkezik, játéklehetőség reményében. «

Sporttörténelmet írt a Holler UNFC
Szabados Sámuel
Fennállásának legnagyobb sikerét érte el ebben a bajnoki szezonban a Holler UNFC U 15-ös
korosztálya. Az NB II egyik csoportjában a Kaposvár mögött a
második helyen végzett, olyan
nagyhírű gárdákat megelőzve,
mint a Pécs, a Siófok vagy a
Szekszárd. Ősszel a bajnokság a
járvány miatt megszakadt, így tavasszal kellett az elmaradt mec�cseket pótolni. Januártól júniusig
20 tétmeccset játszottak a gyerekek, ez még felnőttek számára is
nagy megterhelést jelent. A második hely lehetővé tette, hogy
rájátszásos rendszerben az első
osztályú azaz NB I-es mezőnybe
jutásért focizhattak a fiúk az NB
II -es csoportok második helyezettjeivel, illetve az első osztályból kiesett csapatokkal. Az első
ellenfél a Mosonmagyaróvár
volt, akiket nagyszerű játékkal

4:2-re győztek le a földvári fiúk.
A következő ellenfél a Vác volt,
ez már nehezebb diónak bizonyult, és kis szerencsével az
utolsó pillanatokban szerzett góllal továbbjutottunk 3:2 es eredménnyel. Az első osztály kapujában álltunk. Az innen kiesett
Kecskemét ellen két meccs várt
ránk. A fiatalok ez időre már nagyon elfáradtak, ellenfelünk kettős győzelemmel maradt bent az
első osztályban. Minden dicséretet megérdemelnek a gyerekek,
és edzőjük, Lesnyik Gábor. Ha
csak néhány napra is, a hazai labdarúgó élet felfigyelt Dunaföldvárra. Szép volt fiúk!
Azóta is nagy az érdeklődés a
tehetségek iránt. Néhányukat
rangos utánpótlás nevelő iskolák
már el is vittek, ami természetes,
hiszen szakmai fejlődésük így
biztosított. Mivel ez évtől utánpótlás nevelő körzetközpont lett
Dunaföldvár, fejlesztések, bőví-

Soros hirdetések
Gitár-, zeneelmélet-, jazzelmélet oktatást vállalok. Tel.:
30/95–52–703
Hosszú távra keresek komfortos albérletet megfizethető
áron. Tel.: 20/282–16–69
Az Ifjúság téren 58 nm-es,
téglaépítésű, szigetelt, 2. emeleti lakás és a hozzá tartozó 18
nm-es garázs eladó. Tel.:
30/974–27–96
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