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Elhelyezték az iskola alapkövét


BAKSAY ERIKA

December 21-én ünnepélyes keretek között helyezték el az épülõ iskola alapkövét
Dunaföldváron, Bölcskén és Madocsán, ezzel formálisan is megkezdõdött a kistérségi
iskola-komplexum építése, illetve átépítése.
Az ünnepélyes aktuson részt vettek az érintett települések polgármesterei, képviselõtestületének tagjai, az iskolák vezetõi és
dolgozói, illetve jó néhány érdeklõdõ.
Maga az alapkõ egy fémtok, amiben helyet kaptak az épületek tervei, fotók a régi
épületekrõl, újságok, cikkek, a képviselõés a tantestületek névsorai.
Dunaföldváron a tényleges építkezés a téli szünet után, január közepén kezdõdik, és
rohamléptekkel folyik, fõleg, ha az idõjárás
is kegyes lesz az építõkhöz. 

Bölcske

Dunaföldvár

Madocsa

Hírek röviden
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Polgárõr-autók
Leszerelt rendõrautókat kapott a Tolna
Megyei Polgárõrség 5 települése. Az
ORFK 134 leselejtezett, de nem leamortizált autója közül jutott ennyi Tolna megyének, amellyel jelentõsen javult a megye
gépjármûvel való lefedettsége. A jármûvek a rendõrség tulajdonában maradnak,
de a polgárõrség kezelésébe kerülnek,
fenntartásukról a polgárõr szervezetek, illetve az egyes települések önkormányzatai
gondoskodnak majd.

az intézmény életébe, mindennapjaiba, lássák, hogy gyermekeik hogyan viselkednek
más felnõttekkel, más gyerekekkel, egy
közösség részeként. A jó hangulatú délutánra sok szülõ eljött, még olyan is, aki
csak tervezi, hogy bölcsõdébe íratja a
gyermekét.

A gyermekek érdekében

Cserkészek karácsonyi mûsora

Szeretet-nap

érdeklõdõknek a felvilágosító kamion, és
ezzel közelebb hozni az atomenergiát az
emberekhez.

Immár hagyomány, hogy a helyi IV. Béla Cserkészcsapat karácsonyi mûsort ad az
Öregtemplomban kicsik és nagyok szereplésével. Az egyhónapos készülõdés után
templomi énekeket énekeltek, karácsonyi
népszokást, egészen pontosan regölést adtak elõ, majd mûsorukat karácsonyi énekekkel zárták. A cserkészeket nemcsak
családtagjaik, hanem sok más érdeklõdõ is
megnézte.

A dunaföldvári mûvelõdési házban ült
össze a Nevelõszülõk Érdekvédelmi Egyesületeinek Szövetsége, mely országos
szervezet nyolc megye hagyományos és
hivatásos nevelõszülõket tömörítõ egyesületeit fogja össze és koordinálja. A mostani összejövetel célja az újonnan csatlakozott szervezetekkel való ismerkedés, a
munka összehangolása volt. 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a
Vöröskereszt illetve a polgárõrség helyi
szervezete szeretet-napokat szervezett
idõs, mozgásában korlátozott dunaföldvári
emberek számára, melyek során külvégi
alsó tagozatos gyerekek látogattak meg és
köszöntöttek karácsonyi énekekkel advent
alkalmából 12 idõs embert.

TÁMOGATÓINK
A jövõ energiája

Nyílt nap a bölcsõdében
Családi délutánt rendeztek a bölcsõdében, ahová szeretettel várták a szülõket a
karácsonyi készülõdés jegyében közös játékra, tevékenységre. A nyílt nap célja volt
az is, hogy a szülõk betekintést kapjanak

Ezzel a szlogennel utazik körbe elõbb a
megyében, majd országszerte felvilágosító
kamionjaival a Paksi Atomerõmû Zrt. Az
atomenergiával kapcsolatos félelmek java
része a tudatlanságból, a hiányos információkból fakad, ezen szeretne segíteni a felvilágosítás eszközeivel a PA Zrt., különösen, hogy a közeljövõben 2 vadonatúj
blokkal bõvül az erõmû. Az építésre
Oroszország, Németország, Franciaország,
az USA és Japán is pályázik korszerû, környezetbarát, biztonságos technológiával.
Többek között ezt szeretné megmutatni az
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Dunaföldvár Város
Önkormányzata
Dr. Süveges Árpádné
Petrovics Józsefné
Ráthgéber Lászlóné

Szorosabbá vált a polgárõrség és a
rendõrség együttmûködése

gyakorlatnak számít.
Oroszki Szabolcs a polgárõrszövetség
alelnöke úgy véli, hogy a helyi szervezetek
technikai fejlesztése is hozzájárulhat az
együttmûködés bõvüléséhez. Megyeszerte

Karácsony elõtt került sor Dunaföldváron a Tolna Megyei Polgárõr Szövetség
szervezésében arra az immár hagyományos fórumra, amelyen a polgárõrség és
a rendõrség évi közös tevékenységét értékelték.
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Széles János a megyei szövetség elnöke
sajnálkozását fejezte ki amiatt, hogy az idõjárás viszontagságai miatt több meghívott
vendég nem érkezett meg az esti rendezvényre. Az elnöki beszámoló kiemelte az
elmúlt évekre jellemzõ tendenciát: a rendõrség egyre több területen vonja be munkájába a polgárõrséget. Megyeszerte szaporodott a közös járõrözések száma, gyakrabban
kerül sor technikai eszközök közös használatára. Ez a tény nyilván arra utal, hogy a
polgárõrség felkészültsége, felszereltsége
alkalmassá teszi a szervezeteket bonyolultabb, sokoldalúbb feladatok ellátására.
A jövõ évben a közös tevékenység tovább szélesedhet. A tapasztalatok szerint a
lakosság nagyobb bizalommal van a vegyes járõrözés iránt, ezek számát tovább
lehet növelni. Dr. Kuti István a Paksi

Dr. Kuti István

Széles János

Rendõrkapitányság parancsnoka szerint az
együttmûködés kiszélesítése pozitív eredményeket hozott. Fõleg a külterületeken
történõ közös rendõr, polgárõr, mezõõr õrjáratok hatására statisztikailag bizonyíthatóan csökkelt a lopások száma. Sikeresen
valósul meg így az állami és az önkormányzati feladatok összehangolása a megelõzés, illetve a bûnüldözés területén. A
létszámhiány is indokolttá teszi, hogy a
rendõrség fokozottabban támaszkodjék a
polgárõrség munkájára és állományára.
Forgalomirányításnál, baleseteknél, rendezvények biztosításánál ez már bevett

alkalmazzák már a modern rendszámfelismerõ rendszert, idén négy új személyautót
állítottak forgalomba a megyében. Tolna
megye e téren nincs elmaradva az országos
átlagtól. A pályázatok és az önkormányzatok támogatása lehetõvé teszi a folyamatos elõrelépést. Bonyhádon például a korábbi 10-15 alkalomról száz fölé emelkedett a közös járõrözések száma 2009-ben.
Feil József a paksi polgárõrök elnöke fél
éve vezeti a szervezetet. Hangsúlyozta,
hogy ez idõ alatt igen hatékony támogatást
kaptak a megyei szövetségtõl illetve a
rendõrkapitányságtól. 

Paksról kapott adományokat a helyi Vöröskereszt
Karácsony elõtt érkezett az a szállítmány a dunaföldvári Vöröskereszt számára, melyet a paksi székhelyû ÉrtedÉrtünk Baráti Társaság Közhasznú
Egyesület gyûjtött és adományozott a
város rászorultjai számára.


SZABADOS SÁMUEL

A társaság három éve alakult 22 hölgy
részvételével. Programjaikban a kulturális
és sportrendezvények mellett a karitatív tevékenység is szerepet kap. Az év során
pénzt vagy ruhát gyûjtenek, melyet év végén jótékonysági célokra fordítanak. Két
éve a paksi hajléktalanokat támogatták
ajándékaikkal, a múlt évben a madocsai
templom felújításához nyújtottak segítséget.
Horváth Zsolt önkormányzati képviselõ
a kezdetektõl kapcsolatban áll a társasággal, az õ közremûködésével került látó-

körükbe Dunaföldvár. Az egyesület vezetõsége úgy döntött, hogy 2009-ben városunkat támogatják adományukkal. A több
mázsa ruha és cipõ az év során gyûlt össze;
tévében, rádióban, újságban, plakátokon
hirdették az akciót, helyszíneket, idõpontokat jelöltek meg, ahol az adományokat át
lehetett adni. Fõleg az ünnepek közeledtével nõtt az adakozási kedv. Telefonhívásra
még házhoz is mentek aktivisták a csomagok átvételére. Felhívásuk sokakhoz eljutott, s a precíz szervezésnek köszönhetõen
nagy mennyiségû adomány gyûlt össze.
Az adományt Kuti Valéria, a városi Vöröskereszt vezetõje vette át és köszönte
meg. Horváth Zsolt pedig reményét fejezte ki, hogy a kapcsolat Dunaföldvár és az
egyesület között továbbra is fennmarad, s
az együttmûködés más területekre is kiterjed. Az adományok az osztályzás és válogatás után a két ünnep között kerültek ki3.

osztásra. A rászorultak száma jelentõs,
ezért a Vöröskereszt az önkormányzat és
az iskolák véleményét is figyelembe vette
a jogosultság megállapításához. 

ÜLÉSTERMI
TUDÓSÍTÁSOK
Dunaföldvár Város Képviselõ-testülete
2009. december 16-án tartotta legutóbbi
ülését, melynek napirendjén 15 nyilvános ülésen tárgyalandó téma szerepelt.
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A képviselõk elsõként a testület hatáskörébe tartozó díjemelésekrõl döntöttek. Ennek értelmében január 1-jétõl a lakossági
vízdíj 212 Ft/m3+Áfa, a közületi vízdíj
260 Ft/m3+Áfa, az alapdíj 152
Ft/hó+Áfától, különbözõ mérõk esetén. A
lakossági szennyvízelvezetés díja 110

Ft/m3+Áfa, alapdíj 152 Ft/hó+Áfa, a
szennyvíztisztítás-szállítás díja 162
Ft/m2+Áfa, vagyis összesen 280
Ft/m3+Áfa+alapdíj, míg a közületi 230
Ft/m3+Áfa+alapdíj.
A helyi autóbusz-közlekedés díjai a következõk szerint módosulnak: menetjegy:
160 Ft/db, összvonalas bérlet: 3330
Ft/hó/db, tanuló, nyugdíjas bérlet: 1010
Ft/hó/db. Az önkormányzat a tulajdonában
levõ lakások és üzlethelyiségek bérleti díjait ez évben nem emelte.
A második napirendben a képviselõk a
Dunavíz Kft-vel az önkormányzati vízi
közmûvagyon üzemeltetésbe adásáról kötendõ megállapodásáról döntöttek, majd a
DDIF Zrt. részére biztosított tagi hitelt rendezték, pontosabban annak közel 30 milliós összegébõl 15.7 millió Ft-ot elengedtek.
Ez javarészt könyveléstechnikai lépés, az
elõzõ tulajdonos befizetéseibõl halmozódott fel. E napirend kapcsán a képviselõk
áttekintették a Zrt. pénzügyi helyzetét.

A
testület
ezután
módosította
Dunaföldvár Város Településszerkezeti
Tervét, illetve a város Helyi Építési Szabályzatát. Felülvizsgálta temetõ rendeletét,
elfogadta a képviselõ-testület 2010. évi
Munkatervét, majd módosította a Paksi
Többcélú Kistérségi Társulás szociális
alapellátásra kötött Társulási Megállapodást.
Ezután a képviselõk döntöttek a
„Tudásdepo-Expressz” pályázat beadásáról, vis maior támogatás igénylésérõl a
Jobbágyõsök utcai pinceleszakadások
helyreállítására, illetve a volt 52. számú
fõút tulajdoni jogának rendezésérõl. Majd
200 ezer Ft rendkívüli támogatást szavaztak meg a Dunaföldvári Polgárõrség folyamatos mûködéséhez, megválasztották Szabó Imre építészt az iskola beruházást ellenõrzõ bizottság külsõs tagjának, illetve módosították a Telecommal megkötött adásvételi szerzõdést. 

Eredményes évet zárt a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat helyi csoportja
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Egész éves munkáját karácsony környéki akciókkal, rendezvényekkel zárta a Magyar Máltai Szeretetszolgálat helyi szervezete. A hagyományos évzáró bálon idén
kb. 370-en vettek részt, vendégek és szervezõk egyaránt. A nagysikerû rendezvény
– amellett, hogy kiváló szórakozás – jótékony céllal zajlik évrõl-évre. Karácsony
elõtt 600 kg élelmiszert osztott ki a szervezet a rászoruló családok között, és ez évben sem maradtak ajándék és segítség nélkül az erdélyi, Déva környéki árva gyerekek.
A nehéz gazdasági helyzet ellenére a tá-

Jákli Viktor

mogatók köre, ha változott is, nem csökkent vagy növekedett jelentõsen, és remélhetõleg ebben az évben is fontos lesz sokak számára, hogy másokon segítsenek. 

Advent 2009


elhelyezett koszorú volt az országban.
Gyertyagyújtás, az iskolások mûsora, játszóház, ének-zene, kirakodóvásár és forralt
bor várta az érdeklõdõket a nagy hidegben;
a vár és az épületek pedig csodálatos színeket és mintákat kaptak, ha csak néhány órára is… a fényfestésnek köszönhetõen
Nagy Gáborné polgármester újévi köszöntõje is itt hangzott el, és akik a zuhogó
esõ ellenére eljöttek, együtt köszönthették
a 2010-es esztendõt. 
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Idén sem maradtak el a rendezvények a
várudvarban advent alkalmából. Két alkalommal, advent elsõ és utolsó vasárnapján
szerveztek többórás programot a mûvelõdési ház és a vár dolgozói. Az adventi koszorú magára a vártoronyra került fel, ezzel, ha
nem is a legnagyobb, de a legmagasabban
4.

A D-B-M Mikrotérségi Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola

Magyar László Gimnázium és Szakiskola
Tagintézmény felvételi tájékoztatója
7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Tel.: 75/ 541-269, 75/ 541-270
OM azonosító: 201167
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A JELENTKEZÉSRÕL
Jelentkezni a központilag kiadott jelentkezési lapon kell, amely beszerezhetõ az
általános iskolában, szükség esetén a gimnáziumban vagy letölthetõ az OH honlapjáról.
A jelentkezési lapon kérjük feltüntetni
az elõzõ tanév végi és a jelen tanév félévi
érdemjegyeit az általános iskolai bizonyítvány és a tanuló ellenõrzõ könyve alapján.
A jelentkezési lapra írják rá a választott tagozat kódját.
A hat évfolyamos gimnáziumi osztályba jelentkezõk egyénileg a gimnáziumba
juttathatják el a kitöltött jelentkezési lapjukat, a tanulói adatlapot közvetlenül a felvételi központnak (Educatio Kht. Közoktatási Információs Iroda, 9001 Gyõr, Pf. 681)
kell megküldeniük.
Az öt és négy évfolyamos gimnáziumi
osztályba valamint a szakiskolába felvételüket kérõ nyolcadik osztályosok az általános iskolájukon keresztül bonyolítják
le a jelentkezésüket a jogszabályi elõírásoknak megfelelõen.

Az Év Tolna
Megyei Civil
Szervezete


RÉGER BALÁZS,

SAJTÓREFERENS

A Tolna Megyei Közgyûlés elnöke
pályázatot hirdet „Az Év Tolna Megyei
Civil Szervezete” és a Bazsonyi Arany
Mecénás díj elnyerésére. Pályázhatnak a
Tolna megyében mûködõ egyesületek
és alapítványok. A pályázaton 100 ezer
Ft összegû támogatás nyerhetõ el. A benyújtási határidõ: 2010. január 18. A pályázatról bõvebb információ és az adatlapok letölthetõk a Tolna Megyei Önkormányzat weblapjáról: www.tolnamegye.hu 

A szakiskola, speciális szakiskola
Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa körzetében kötelezõ felvételt biztosító intézmény.

GIMNÁZIUMI KÉPZÉS és a felvétel rendje a 2010-2011-es tanévben
Meghirdetett képzések:
A 6 osztályos gimnáziumba az általános iskola 6. osztályába járó diákok jelentkezhetnek.
A 6 osztályos képzés tagozatkódja: 03
Jelentkezés: A tanuló a gimnáziumból
kapott központilag kiadott jelentkezési lapon közvetlenül a gimnázium részére juttatja el jelentkezését 2010. február 19-ig.
A felvételrõl az általános iskolai 5. év
végi, 6. félévi tanulmányi eredmények
(magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, informatika) alapján döntünk.
Az érdeklõdõ szülõk és tanulók számára 2010. január 25-én, hétfõn 17.30
órakor tájékoztatót tartunk a gimnáziumban.
Az 5 évfolyamos képzési idejû osztályba a nyolcadikos tanulók jelentkezését
várjuk.
Az 5 osztályos képzés tagozatkódja:
02
Jelentkezés: Jelentkezési lappal az általános iskolában.
A 4 éves képzési idejû osztályba a
nyolcadikos tanulók jelentkezését várjuk.
A 4 osztályos képzés tagozatkódja: 01
Jelentkezés: Jelentkezési lappal az általános iskolában.
A 4 és 5 évfolyamos képzési idejû osztályba jelentkezõk felvételérõl:
A
Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa
Mikrotérségi Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola általános iskoláiba
járó tanulók gimnáziumi felvételérõl a 7.
osztályos év végi és 8. osztályos félévi
eredmények alapján döntünk: 2 x hozott
pontszám (maximum 200 pont) alapján.
A nem a mikrotérségi intézmény általános iskoláiba járó diákok számára a
5.

felvételi eljárás keretében központi, kompetenciaalapú írásbeli felvételi vizsgát tartunk magyar nyelvbõl és matematikából. A
felvételükrõl a hozott pontszám (maximum 100 pont) + szerzett pontszám (maximum 100 pont) összesen 200 pont alapján
döntünk. A felvételi vizsga idõpontja:
2010. január 23. 10 óra, a pótfelvételi
idõpontja: 2010. január 28. 14 óra
A hozott pontszámot a következõ tantárgyak 7. év végi és 8. félévi érdemjegyeibõl számítjuk: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, idegen
nyelv, fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika.
Hasznos tudnivalók:
– A gimnáziumba jelentkezõk számára
ingyenes ECDL vizsgafelkészítést biztosítunk.
– A tanórai keretek között angol nyelv,
német nyelv és orosz nyelv tanulható.
– Az iskola menzai étkezést minden diákjának biztosít.
– Nyílt napot nem tartunk, de elõzetes
idõpontegyeztetéssel minden érdeklõdõ diákot és szülõt szívesen fogadunk.

SZAKISKOLAI ÉS SPECIÁLIS
SZAKISKOLAI KÉPZÉS
A 2010-2011-ES TANÉVBEN
A Szakiskolában és a hozzá kapcsolódó
Speciális Szakiskolában a 9-10. évfolyamon szakmai elõkészítõ, alapozó oktatás
folyik. A diákok megismerkednek a szakmacsoportok jellemzõivel, azokkal az
anyagokkal, technológiákkal, melyekkel
az itt oktatott szakmákban majd találkozhatnak.
A szakiskola, speciális szakiskola
Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa körzetében kötelezõ felvételt biztosító intézmény.
A 2010/2011. tanévbe egy kilencedik
osztályt indítunk:
21 kód: gépészet, mezõgazdaság szakmacsoportok
22 kód: könnyûipar, kereskedelem-marketing, vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportok
A szakképzõ évfolyamokon az alábbi
képzések indítását tervezzük:
8 általános iskola és betöltött 16. év
után az OKJ szerint:
– Panziós, falusi vendéglátó,
– Szerkezetlakatos
– Épületgépészeti csõhálózat- berendezés szerelõ: központifûtés- és csõháló- Â

Â zat-szerelõ, vízvezeték- és vízkészülékszerelõ
– Növénytermesztési gépüzemeltetõ,
gépkarbantartó
– Festõ, mázoló és tapétázó
A 10. osztály befejezése után:
– Élelmiszer- és vegyiáru-eladó
– Irodai asszisztens
– Nõi szabó
Érettségizetteknek ajánljuk:
– Élelmiszer és vegyiáru kereskedõ

Speciális Szakiskolában az alábbiakra
van lehetõség:
23 kód: 9-10. osztályban speciális
tanterv szerint, tanulásban akadályozott
diákok tanulnak és a következõ szakma
csoportokkal ismerkednek meg kislétszámú csoportokban: gépészet, könnyûipar, mezõgazdaság, kereskedelem-marketing
A késõbbiekben lehetõségük van a felsorolt szakmák elsajátítására: élelmiszer és

vegyi áru-eladó, parkgondozó, munkaruha- és védõruha-készítõ, lemezlakatos.
További információk telefonon vagy
személyesen kérhetõk a D-B-M MONI
Magyar László Gimnázium és Szakiskola Tagintézményben
(Dunaföldvár, Templom u. 5., tel.: 75/
541-269 vagy 75/ 541-270).
Elõzetes idõpont-egyeztetéssel minden
érdeklõdõt szeretettel várunk iskolánkban! 

Húsz éve történt

tõje jó kapcsolatot ápolt Ceausescuval, odajárt tán’ a vezér vadászni, talán emiatt. A
kenyai rádióból nem tudtunk meg semmit.
A BBC-t hallgatva ellentmondó, borzalmas
hírek érkeztek az áldozatokról, az összetûzésekrõl. Több tízezer halottról számoltak
be, majd néhány óra múlva korrigálták az
adatokat. Tehetetlenül nyomkodtuk a rádió
gombjait. Sokat telefonáltunk haza, bár ez
sem volt egyszerû, mert olyan szánalmas
telefonhálózata volt Kenyának, mint országunknak. Innen tudtuk meg, mi történt, és
milyen hatással voltak az események az itthoniakra, hogy mindenki a tv-t nézte, adományokat gyûjtöttek a lakosság megsegítésére. Végigizgultuk az ünnep elõtti napokat, és amikor végre elfogták Ceausescut,
pezsgõztünk.
Közben Mombasszába utaztunk, oda
még annyi hír sem ért el, mint a fõvárosba.
Egyszer fél óráig hallgatni tudtuk a Szabad
Európa magyar adását, a december 27-i újságok, a rádió és a tv is igen szûkszavúan
beszámoltak a házaspár kivégzésérõl. Írtak
a Securitate rémtetteirõl, arról, hogy a diktátornak külföldi bankokban egymilliárd
dollár vagyona volt, és hogy a zavargások
után a szomszédos országokból, köztük
Magyarországról is segélyszállítmányok
érkeztek az országba. Családom barátai
nem értették, miért izgat bennünket annyira, mi történik Romániában: Történelemórákat tartottunk nekik. (Túl messze vol-

tunk, az ottaniakat hidegen hagyták a történtek.)”
Szávolovits Lajos:
„A kereskedelmi rádiók folyamatosan tájékoztattak arról, mi történt Romániában.
1989. karácsonya elõtt teljesedett ki a forradalom: Temesvárról, Bukarestbõl és a városokból átterjedt az egész országra. Se élelem, se ruházat, semmijük sem volt az embereknek. A boltok zárva, semmi sem mûködött. Ekkor érkeztek az elsõ segélykérések.
December 22-én, pénteken délután 4-kor
hazaértem a munkából, befeküdtem a kádba, közben hallgattam a rádiót. Felhívást olvastak fel: sofõröket kerestek segélyek
szállítására. Ekkor ez nem volt veszélytelen
vállalkozás, mert hírek érkeztek arról, hogy
több helyen belelõttek a segélyszállító autókba a Securitate emberei. Hirtelen elhatározással - hiszen mi történhet? - eldöntöttem, elmegyek Erdélybe. Itt állt a buszunk,
amivel autóversenyekre jártam barátaimmal. Kiugrottam a kádból, és elkezdtem
szervezkedni. Fölhívtam Garami Zolit, akivel versenyeztem és a csapat tagjait, hogy
készüljenek, a helyieket riasszák, kimegyünk. Elõször mindenki fejre állt a hallottaktól, utána visszahívtak, hogy nagyon jó,
jövünk.
Felhívtam Földi Attilát, aki a sportújságírónk volt az egyesületben és ekkor a Danubius rádiónál dolgozott, beszámoltam neki
a tervemrõl, és a segítségét kértem: mondják be, indítunk egy segélyszállítmányt.
Úgy találtam ki az egészet, hogy este 10
órakor indulunk Dunaföldvárról, 11-kor leszünk Kiskõrösön, majd Soltvadkerten és
kettõkor Kecskeméten. Aki segélyt kíván
adni, ezeken a helyeken megteheti. A rádióban 10-15 percenként bemondták a felhívásunkat. Közben kimentem a benzinkútra,
ahol Lukács Lajossal találkoztam. Kérdezte
tõlem: Hová mész öcsém ilyenkor? - Öszszeállítunk egy segélyszállítmányt! - fe- Â

A rendszerváltás a kelet-európai volt
szocialista országokban vér nélkül ment
végbe. Románia volt a kivétel, ahol 1989
decemberében forradalom tört ki, a harcokban több mint ezer ember meghalt,
közel háromezerötszázan megsebesültek,
és a „palotaforradalomban” kivégezték a
gyûlölt diktátort, Nicolae Ceaucescut és
feleségét.
Írásomban arról olvashatnak, milyen
volt számomra átélni az eseményeket
külföldön – majd itthon folytatjuk:
Szávolovits Lajos az elsõk között vitt segélyszállítmányt Romániába, Kolozsvárra. Folytatta a családi hagyományt,
hiszen édesapja 1956-ban élelmiszert
szállított Budapestre.
KISS ÉVA
Kiss Éva:
„1989 decemberében szerencsésen itt
hagyhattam a fagyos telet, Kenyába utaztam, a „nyárba”. Ferihegyre menet csúszkáltak az autók a jeges úton, Nairobiban pedig másnap olyan volt a reptér várójának levegõje, az illat, mint az üvegházban. A karácsonyt és szilvesztert már Mombasszában
töltöttük. A korai karácsonyt még megtartottuk „otthon”, Nairobiban.
Az ünnepi napokban jött a hír: Romániában kitört a forradalom. Kenya akkori veze
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Â leltem. – Akkor én ingyen teletankolom a
buszt, ez az én hozzájárulásom. – válaszolta.
Beálltam a busszal a Piroska elé. Érkeztek az emberek. Hat órakor álltam le, hét
órakor a busz körül hihetetlen tömeg volt.
Babi néni, a gyógyszerész összeszedett rengeteg gyógyszert, a buszban volt egy tusoló, az egész gyógyszerrel volt teletömve.
A kiskõrösi, soltvadkerti megálló után
már teljesen tele volt a busz. Kecskeméten
a parkolóban álltunk, ahol Marcaliból (!)
három Izzsel, a Moszkvics puttonyos változatával, utánfutóval megrakodva vártak
bennünket. - Hová tegyük? Nézzétek tele a
busz! - mondtam nekik. - Minket nem érdekel. - válaszolták, és elkezdték felhordani a
csomagokat. Két tonnával volt túlterhelve a
busz.
A hátsó három ablak nem volt fóliázva,
ide és a tükrökre magyar zászlókat tettünk,
így mentünk be Romániába három, vagy
négy társammal együtt. A határon, semmi
gond nem volt, csak mérlegelték a kocsit,
és folytathattuk az utunkat. Addig a segélyszállítmányokat csak a határig vitték, ott
rakták le, én úgy döntöttem, elvisszük Kolozsvárra. Ruha, iszonyú mennyiségû élelmiszer, csokoládé volt felhalmozva számolatlanul a kocsira. Magyarkapuson megálltunk, éppen jöttek ki a nénik a templomból,
ránk néztek - Fiaim nem féltek? – kérdezték. Nem fogadtak el semmit – Fiacskáim,
nekünk mindenünk megvan, vigyétek a városba! - mondták. Háborús állapotok voltak

Dunaföldvár hírességei

Hõke Lajos
196 éve született Hõke Lajos ügyvéd,
helytörténész, pedagógus, vármegyei aljegyzõ, aki szerény, de figyelemre méltó
helyet vívott ki magának az egyetemes,
magyar mûvelõdéstörténetben.


SZÁSZVÁRI JÓZSEFNÉ

Hõke József református lelkész és
Udvardi Cserna Zsófia fia Endréden született 1813. december 15-én. Négyen voltak
testvérek, Lajos volt a legidõsebb. Elemi
iskoláit Iregben, a gimnáziumot Gyönkön
végezte. Debrecenben, a Református Kollégiumban bölcseletet, teológiát és jogot
tanult.
A fõiskola elvégzése után 1835-1837
között a hódmezõvásárhelyi református

az országban, mindenki rettegett, orvlövészek lõttek a tömegbe, a járókelõkre. Egy
megállóban három - négy halott feküdt. A
secusok egy fekete autója beborítva az
árokba. Kolozsvár elõtt volt egy laktanya,
ma is megvan, ezt lõtték úgy 3 km távolból,
a busz fölött süvítettek a lövedékek.
Délután egy óra lehetett, amikor a központban, egy ABC parkolójában leálltunk.
Gondoltam, itt szétosztjuk a csomagokat.
Pillanatok alatt olyan káosz lett, majdnem
tömegverekedés tört ki, hogy ki mit vigyen.
A gyerekek nem tudták, mi a szaloncukor,
kibontották nézték, és nem tudták mi az, hihetetlen volt. Úgy gondoltam, ez így nem
lesz jó, botrány lesz. Nagy nehezen sikerült
becsukni az ajtókat. Kolozsváron sokat voltam, ismertem a várost, ’78 óta évente 3 -4
alkalommal jártam oda. Elmentünk egy a
János Kórházhoz hasonló kórházhoz. Jött a
fõorvos úr - akkor már fenyegették az or-

vosokat is, olyan csíkos köpenybe öltöztek, mint a betegek- ,
neki adtuk át a csomagokat.
Közben légiriadó, helikopterek
köröztek a város felett, megszólaltak a szirénák; mindennel:
kézzel, betegszállító kocsival
hordták a csomagokat. Ez a
megoldás látszott a legjobbnak,
mert nem szervezett volt az akciónk, senki sem várt ránk, jó
helyre került. Késõbb hallottam,
a segélyek jó részét pénzért árusították. Délután 6-ig lezajlott a
kirakodás, indultunk haza. Itthon már aggódtak, kerestek minket, a Danubius rádió
is kerestetett bennünket. Szenteste délután
4-kor érkeztünk haza.
Nagyon jó érzés volt számomra, hogy abban az idõszakban volt az emberekben anynyi együttérzés, hogy mozdultak, segítettek. Olyan emberek is, akikre nem is gondoltam volna, szegényebb családoktól is
jöttek, hozták a kis csomagjukat, a bajban
lévõ magyarokon, románokon segíteni
akartak. Megmozgatta az embereket. Nagy
összetartozás, összefogás volt az emberek
között. Nagyon jó érzés volt, hogy részese
lehettem akkor, ott az eseményeknek. Sokat
jártam Romániába, barátaim élnek ott, szoros érzelmi szálak fûznek az erdélyiekhez,
ezért sikerülhetett az utunk. Kaptunk egy
eredeti, középen kivágott zászlót, és Kanadából egy magyar társaságtól kaptam köszönõ oklevelet.” 

gimnáziumban tanított vallástant, latin
nyelvet és földrajzot. Ezután pályát változtatott és jogi tanulmányokba kezdett.
1838-ban jurátus Pesten a Királyi Táblánál, majd Pozsonyban Kossuth Lajos Országgyûlési Tudósításait másolta. „Élvezet
volt a sok szép szónoklat között az alsó
táblán Deák Ferencznek, - a felsõtáblán
gróf Széchenyi Istvánnak óriásilag kiemelkedõ szellemi alakjait hallanom és látnom.”- írta önéletrajzában. 1840-ben tette
le ügyvédi vizsgáit közjogból és váltójogból.
1841-ben ismét pedagógiai pályára lépett, idõsebb báró Majthényi László, Bars
megyei fõispán gyermekei mellett „az
egyik tanítói állomást” vállalta el, s 1849ig tanította õket.
1848 tavaszának eseményeit Pozsonyban élte át, ahol nemzetõrnek állt, de gyenge szervezetét tífusz támadta meg, ezért

háromhavi szolgálat után a nemzetõrségtõl
távoznia kellett.
Az 1850-es években Pesten, Szolnokon
állami hivatalnok, 1861-tõl Ipolyságon
Hont vármegye elsõ aljegyzõje, 1865-tõl
vármegyei levéltárnoka lett. Ekkor kezdte
írni Hont vármegye monográfiáját, amelyet nem tudott befejezni. Késõbb -1869ben- a kéziratot elküldte a Hont vármegyei
levéltárnak.
1867-ben nyugdíjazták, még ebben az
évben került Dunaföldvárra Dániel öccséhez, aki mérnök volt. Itt ismerkedett meg
Szelle Zsigmond járásbíróval, késõbb
Cziráky Gyulával, akikkel a helytörténeti
kutatások során többször találkozott.
1886-ban meghalt a testvére, ezért a neves helytörténész elköltözött Dunaföldvárról unokaöccséhez, Hõke Kálmánhoz
Dombóvárra, majd Kaposvárra; végül
Csurgón telepedtek le.
Â
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Â Egész életét óriási munkabírás jellemezte. Bárhol tartózkodott, a vidék természeti szépségei, a települések népeinek
múltja, hagyományai, régészeti emlékei
érdekelték. Azt vallotta: „…gyarapítsuk
gyermekeink és a nép keblében a nagy haza mellett a szûkebb haza ismeretét és
szeretetét..”
Már 1839-tõl jelentek meg politikai,
irodalmi és egyéb cikkei a Jelenkorban és
a Társalkodóban. Írásait késõbb is a legjelentõsebb pesti lapok, tudományos folyóiratok és a helyi sajtók szívesen fogadták. Tudományos, történeti, publicisztikai munkái meghaladják az ezret. A
Fõvárosi Lapokban a Földvári tárcza címû írása (1868), a Magyar Sionban Báta,
Cicador, Földvár, Madocsa és Szegszárd
monasterologiájához (1869), a Századokban a Régi magyar pecsétek – Földvár

pecsétjérõl (1871), a Honban a DunaFöldvári Casino könyvtára címû írást olvashatjuk (1871). A Duna-Földvár és vidékének története különös tekintettel
Tolna megyére, a Tolnamegyei Közlönyben jelent meg 1876-ban (cikksorozat).
Több helytörténeti munkája kéziratban
maradt meg.
„És most életem végén, ha visszatekintek hosszú pályámra, viselt hivatalaimat
nem érintve, mert azokért megfizettek,
csak tudományos munkáimat említém fel,
melyekért nem fizettek. Önérzettel mondhatom, hogy csekély tehetségem szerint,
több jószándékkal, mint sikerrel munkálkodtam.”
Hõke Lajos Csurgón halt meg 1891. november 20-án, védett sírja a csurgói Központi temetõben van.
Fõbb mûvei:

Elemi oktatástan… Buda, 1847 (E könyvecskét 3500 példányban ingyen az iskoláknak kiosztatta.)
Kis tükör, az ausztriai birodalmat, különösen Magyarországot mutató. Buda, 1857
Magyarország újabbkori történelme
1815-tõl 1892-ig. Átdolgozta, kiegészítette, kiadta Szabó Ferencz- Nagybecskerek,
1893
Irodalom:
Hõke Lajos: Emlékirat (Önéletrajz). Iskolai Szemle. Csurgó, 1891
Cziráky
Gyula:
Tolnavármegyei
Dunaföldvár
multja
és
jelene.
Dunaföldvár, 1910
Új Magyar Életrajzi Lexikon, III. kötet.
Magyar Helikon, 2002 fõszerkesztõ:
Markó László
Szinnyei József: Magyar írók élete és
munkái. http://mek.niif.hu 

Könyvbemutató
Budapesten

Tuzcuglu, a Török Köztársaság nagykövetasszonya, zárszót mondott Szögi László, az ELTE Egyetemi Könyvtár fõigazgatója, közremûködött Kobzos Kiss Tamás
zenész. Dunaföldvárt a Beszédes József
Általános Iskola Tagintézménybõl négy
tanuló és Maróti Lászlóné tanárnõ, a polgármesteri hivatal részérõl Varga
Vilmosné képviselte.
Beszédes Kálmán (1839-1893) a XIX.
században élt festõ-újságíró. 1878-ban
Széchenyi Ödön, (a török tûzoltóság megalapítója, Széchenyi István, a „legnagyobb
magyar” fia) hívja meg Isztambulba. Beszédes Kálmán haláláig Isztambulban marad. Beszédes Kálmán 1891-92-ben készítette a rajzokat Rodostóban (Tekirdag a török neve). Rodostó a magyarok számára
történeti jelentõségû, itt töltötte emigráns
éveit II. Rákóczi Ferenc és Mikes Kelemen.

Hóvári János, a könyv szerzõje esszé
formájában fontos gondolatokat ír le a Rákóczi-emigrációval kapcsolatosan. A kötet
második fele 70 Beszédes-rajzot tartalmaz,
melyek az Egyetemi Könyvtár tulajdonában vannak.
A bemutatón eredetiben voltak megtekinthetõk a Beszédes-rajzok. A török-orosz háború idején a magyar egyetemisták a törökök
mellett tüntettek, erre válaszul II.
Abdülhamid török szultán 1877-ben, a török
uralom idején elvitt korvinákat és egyéb kódexeket a budapesti egyetemistáknak ajándékozott. Ezeket a korvinákat is megnézhették
a könyvbemutatón résztvevõk.
A Magyar-Török Baráti Társaság tervezi
Beszédes Kálmán életének feldolgozását
és megírását egy újabb kötetben.
A D-B-M MONI iskola könyvtárban és
a Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtárban
megtekinthetõ Hóvári János könyve. 

rúkötés változatos lehetõségeit.
A Levendula Alapfokú Mûvészeti Iskola
Templom utcai épületében Czink Judit és
Marótiné Szeleczky Mária tanítványainak
idei tanévben készült munkáiból nyílt kiállítás. Több település növendékei mutatkoztak
be ezen a tárlaton; a dunaföldvári gyerekek
munkái mellett láthatóak voltak az alsószentiváni és apostagi diákok alkotásai is.
A nyáron megszervezett I. Dunaföldvári Mûvésztelep festményeibõl nyílt
tárlat az ispánházban. Az alkotótelep
meghívottjai diplomás képzõmûvészek

voltak, akik a nyár során a természet filozófiai megközelítésének ábrázolására
vállalkoztak; ezeket a mûveket láthatták
az ispánházba látogatók. A kiállítás
megnyitóján a Levendula Iskola néptáncosai is felléptek; Appelshofferné
Rabóczki Anikó tanítványai sárközi táncot adtak elõ.
A Levendula Napok rendezvénysorozat
egy betlehem felállításával zárult, melyet
az érdeklõdõk az evangélikus templomkertben az ünnepek ideje alatt is megtekinthettek. 

Dunaföldváriak számára különösen érdekes könyvbemutatót tartottak Budapesten. Hóvári János: Rodostói emlékek
és tanulságok, Beszédes Kálmán – Rodostó magyar képírója címû kötetével
ismerkedhetett meg a közönség.


VARGA VILMOSNÉ

A helyszín az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtára volt
2009. december 8-án. A könyvbemutatót
Hudecz Ferenc, az ELTE rektora nyitotta
meg. A bemutatót Vásáry István, az ELTE
Orientalisztikai Intézetének igazgatója, a
Magyar- Török Baráti Társaság elnöke vezette. A megjelenteket köszöntötte Oya

Levendula Napok
A Levendula Alapfokú Mûvészeti Iskola
közössége november utolsó hetében elsõsorban az adventhez kapcsolódó mûvészeti napokat tartott.
BALOGH EMESE
A Levendula Napok rendezvénysorozat
nyitó rendezvénye egy koszorú-kiállítás
megnyitója volt a Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtárban. A tárlaton öt alkotó mutatkozott be munkáival, illusztrálva a koszo
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EKF felhívás
SZIEGL ERIKA
Január 10-én Pécs hivatalosan is Európa
Kulturális Fõvárosa lett. Városunk, mint a
Dél-dunántúli régió északkeleti kapuja
közlekedés-földrajzi helyzete, vízparti fekvése, történelmi adottságai okán olyan szerephez juthat, mely ritkán adódik egy kisváros életében. Ehhez azonban az szükséges, hogy mindazok az intézmények, vállalkozók, szolgáltatók, civil szervezetek
összefogjanak, akiknek megélhetésük, tevékenységük függ városunk idegenforgalmától.
Célunk kell, hogy legyen a régiónkba
utazó vendégek megállítása, lehetõségeinkhez mérten minél színvonalasabb kiszolgálása. Nem versenyeznünk kell Pécscsel, hanem olyan programokkal készülnünk, melyek kiegészítik, színesítik a régió
kínálatát. Dunaföldvár alkalmas erre. Alkalmas, mert gyönyörû a fekvése, hangulatos a belvárosa, itt húzódik az Európában is
kuriózumnak számító löszfal és a mai Magyarországon a Duna jobb partján csak itt
található középkori vár.
Január 15-én 16 órára közös gondolkodásra hívjuk mindazokat, akik érdeklõdnek
az EKF programokhoz való csatlakozás lehetõségei iránt. Helyszín a Városháza 6-os
terme 


Duna – átúszás
városunkban


SZIEGL ERIKA

Január 30-án (szombaton) ifj. Schirilla
György városunkban ússza át a Dunát. A
tervek szerint 14 órakor indul a bal parton lévõ fakirakodótól (volt erdészház)
és a gyógyfürdõhöz érkezik. Úszásának
célja a közönség szórakoztatása, az
egészséges életmód hirdetése és Dunaföldvár népszerûsítése. Az úszást követõen a fürdõben „Változz meg szeretetbõl” címû könyvébõl dedikálással egybe
kötött elõadást tart. A világszerte kuriózumnak számító eseményre szeretettel
várunk mindenkit január 30-án a Dunaparton. 

Megjelent a Földvári tabló!


HELYTÖRTÉNETI KLUB

Tartalmában sokat nyújtó, jellegében újszerû, ízléses küllemû könyv jelent meg
2009 karácsonyára. A helytörténeti kiadvány Dunaföldvár fennállásának 1000 éves évfordulója
alkalmából
születhetett meg, a városi
képviselõ-testület
anyagi támogatásával.
A szerzõk - Gallainé
Horváth Emõke, Gallai
Sándor, Keresztes Lajos,
Lukácsi Pál és Szászvári
Józsefné - valamennyien
Földváron élnek, a szócikkekbõl érzõdik a közvetlen helyismeret. A tájékozódást segíti a szerkesztõ Raffainé Kókány
Judit tömör és tárgyszerû
kalauzolása és a kötetben szereplõ mintegy
száz személy betûrendes mutatója. A szócikkek végén a szerzõk a hiteles forrásmegjelöléseken túlmenõen bõséges irodalmat is ajánlanak. Ez megkönnyíti a további tudományos kutatómunkát.
A könyv alcíme Életrajzok és arcképek
Dunaföldvár múltjából.
„Dunaföldvári nevek bújnak elõ a múltból: Cholnoky Imréé, aki Kossuth-indulójáért 15 év várfogságot kapott; Tomori
Anasztázé, aki örökölt vagyonából –
Arany János tanártársaként – az elsõ teljes
magyar Shakespeare-kiadást jelentette
meg; Sárvári Annáé, akinek alakjából Juhász Gyula varázsolt eszményképet;
Egyed Antalé, akinek döntõ hatása volt a
fiatal Vörösmartyra; Baumgarten Sándoré,
akinek tervei alapján épült fel az ELTE fõépülete; Homoky Imréé, aki Erzsébet királynét oktatta magyar nyelvre.
Hogyan kerültek egymás mellé ebben a
kötetben a nevek? Közös bennük a
Dunaföldvárhoz való kötõdés: itt születtek, itt jártak iskolába vagy itt alkottak s
tettek valamit a szûkebb vagy tágabb közösségért. Többük neve országosan is ismert. Másokra inkább csak településünkön
hivatkozunk: emléktáblán örökítjük meg
nevüket, utcát, intézményt nevezünk el róluk. De sokukról bizony most hallunk talán elõször.”
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A Függelékben hasznos adatokat közölnek a ’48-as honvédsírokról, a várost 1950
óta irányító tanácselnökökrõl és polgármesterekrõl, de kimutatás készült a város
által elismert, kitüntetett személyekrõl is.
A kötet megvásárolható a Berze-Nagy
Ilona Városi Könyvtárban.
(Földvári tabló Életrajzok és arcképek
Dunaföldvár múltjából. Berze-Nagy Ilona
Városi
Könyvtár,
Dunaföldvár, 2009.
184 oldal, 1500 Ft)

Meghívó
Szeretettel várjuk a
Földvári tabló címû
kiadvány bemutatójára 2010. január 27-én
17 órára a Berze-Nagy
Ilona Városi Könyvtárba.
A könyv szerzõivel Szalai Károly tanár,
helytörténész beszélget.
Jöjjön el, ismerkedjünk együtt városunk
múltjának jeleseivel!
A könyv megvásárolható a városi
könyvtárban 1.500 Ft-os áron.
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-át egyesületünknek ajánlották
fel.
A befizetett 255.079 Ft-ot a halállomány pótlására használtuk fel.
Adószámunk: 19953717-1-17
Köszönettel: Dunaföldvári Sporthorgászok Egyesülete

Meghívó
2010. február 13-án 16 óra az Idõsek
Nappali Intézményében (Dunaföldvár,
Duna u. 13.) a dunaföldvári Vöröskereszt és Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Támogató Szolgálata ELSÕSEGÉLYNYÚJTÁS címmel elõadást tart.
Elõadó: Kuti Valéria
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Balatoni borok és pezsgõk bemutatója
A borklub 2009. évi utolsó rendezvényén
a balatonlellei Garamvári Szõlõbirtok
mutatkozott be a vendégeknek. Garamvölgyi Vencel borász, a vállalkozás tulajdonosa kiemelte, hogy a Balaton déli
partjának is van történelmi borvidéke:
Balatonboglár és Balatonlelle környéke.
A korabeli krónikák feljegyezései szerint
már a XV-XVI. század környékén foglalkoztak itt szõlõtermesztéssel.


SZABADOS SÁMUEL

Több mint háromezer hektár szõlõültetvény található napjainkban ebben a térségben, így hazánk ötödik legnagyobb összefüggõ bortermelõ vidéke ez a dél-balatoni
régió. Klímája igen kedvezõ. A napsütötte
órák száma magas, kb. 2000 óra évente. A
nagy vízfelület reflexiós hatást kelt, azaz a

napsugárzást fölerõsíti. Csapadékértéke
700 milliméter, a tó közelsége a relatív páratartalmat növeli. Éghajlata általában
enyhe, a mediterrán hatás fõleg a nyár végén és az õsz során érzékelhetõ, ami a szõlõérésnek kimondottan kedvez.
1990-ben szervezõdött Garamvölgyi
Vencel vállalkozása. Ma 73 hektáron gazdálkodnak, s Lellén van egy feldolgozó

„Borútra fel!”
Sikerrel zárta kampányát a DélDunántúl hat borútja
December 16-án Villányban adta át Sári
László, a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (DDRFÜ) fejlesztési igazgatója a „Borútra fel!” nyereményjáték fõnyereményét, egy csúcsborokkal feltöltött
borhûtõt annak a szegedi doktornõnek, akit
a borútleveleket beküldõ vendégek közül
sorsoltak ki a szervezõk.
Mint ismert, a DDRFÜ július 1-jén közös
kampányt indított a Dél-Balatoni Borúttal, a
Mohács-Bóly Fehérborúttal, a Pécs-Mecseki, a Szekszárdi, a Tolnai és a Villány-Siklósi Borutakkal. A borutakat október 31-ig
meglátogató vendégek amellett, hogy 10%
árengedményt kaptak a szállás, a borkóstolás és számos egyéb szolgáltatás díjából,
sorsoláson vehettek részt, és megnyerhették
a legnevesebb borászok boraiból összeállított 6 db 15 ezer forint és 6 db 30 ezer forint
értékû borválogatást, valamint a fõdíjat: egy
csúcsborokkal feltöltött borhûtõt.
A részvétel feltétele volt, hogy a vendégek regisztráljanak a www.borutrafel.hu
honlapon, felvegyék borútlevelüket, és abba matricákat gyûjtsenek a borút állomásokon. A vendégek szállás igénybevételéért
„szállás” matricát, minden egyéb szolgáltatás (pl. borkóstolás) esetén „bortúra” matricát szerezhettek a minõsített szolgáltatóknál. Amint összegyûjtöttek 2 szállás és 6

bortúra matricát legalább két borútról, beküldhették útlevelüket. Emellett a honlapon
létrehozott Bormosoly Galériába bárki feltölthette a borutakon töltött kellemes és mókás pillanatait megörökítõ fotóit, és a legtöbb szavazatot kapott fénykép készítõje a
kampány végén különdíjban részesült.
A nyereményátadáson Sári László elmondta, hogy a kampány eredményes volt, a
borutakra a régión kívülrõl is szép számmal
érkeztek vendégek. A honlapot a kampány
ideje alatt több mint húszezren látogatták
meg, akik 60%-a budapesti érdeklõdõ volt.
A játékra közel ezer fõ regisztrált, hogy borútlevéllel a kezében keresse fel a minõsített
borút-állomásokat. A vendégek többsége a
Villány-Siklósi, Szekszárdi- és Dél-Balatoni
Borutat kereste fel, de számos turista látogatott el a kevésbé ismert többi borútra is.
Akik idén nem váltották ki borútlevelüket, azok is részesei lehetnek még a játékkal
egybekötött bortúrázás nyújtotta élményeknek, ugyanis a szervezõk a vendégektõl és
szolgáltatóktól érkezett pozitív visszajelzésekre alapozva a kampányt jövõre folytatni
szeretnék. 
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pincészet is. A borok mellett jelentõs
mennyiségben készítenek pezsgõt is. Az
alapbor Lellén készül, de az érlelés budafoki pincészetükben történik.
Számos hazai és nemzetközi versenyt
nyertek már italaik; 2009-ben Franciaországban lett aranyérmes a tölgyfahordós
érlelésû Balatonlellei Chardonnay, de
nemzetközi hírnévnek örvend a Lellei
Merlot is, fõleg a szilvára emlékeztetõ aromája miatt. Az év során százezer palackkal
exportáltak belõle az Egyesült Államokba.
Az idei termés a Balaton partján is jó
volt, ez érzõdik a borok minõségén is. A
szõlészet évi ötszázezer palack bort termel
és forgalmaz, italaik fõleg a szaküzletek és
nagyáruházak polcain találhatók meg. A
nyolcvanezer palack pezsgõ inkább a
gasztronómiában van jelen.
Garamvári Vencel megdöbbenéssel beszélt az év szakmai botrányáról, amit a glicerinnel dúsított egri borok jelentettek.
Szerinte sokat ártott a hazai borásztársadalomnak ez az eset.
Az est során kilenc italt kóstolhattak
meg a vendégek. A három fehér bor közül a Sauvignon Blanc virágokra utaló illata váltott ki elismerést. A vörös borok
az utóbbi három év termését vonultatták
fel. A Merlot bársonyos színe ragadta
meg az érdeklõdõket. A pezsgõk kortyolgatása már a közelgõ ünnepek hangulatát
idézte. 

Irodalmi kávéház
2009. november 24-én Ékes László író,
szociológus volt a vendége a Rátkay
László Irodalmi Kávéház Marcipán cukrászdában tartott összejövetelének. A karácsonyt megelõzõ, decemberi összejövetelen pedig, immár hagyományosan egymást ajándékozták meg a kávéház tagjai
egy-egy verssel, dallammal, gondolattal.
BALOGH EMESE
Ékes László írásaival a dunaföldváriak
leggyakrabban a Tolna Megyei Újság és a
Tolna Megyei Extra hasábjain találkozhattak, pedig a publicistának már 1997 óta jelennek meg kötetei. A sorban a hatodik a
Babits Kiadó gondozásában nyár végén
napvilágot látott Apám kenyere címû gyûjteménye.
Mint az az irodalmi kávéházban elhangzott, az értényi születésû Ékes László pedagógusként kezdte pályafutását. Tanított Â


Â Nagykónyiban, Tamásiban és SzekszárdPalánkon, majd újságíróként szerkesztette a
Piacot, a Tolnai Krónikát, rendszeresen
publikált a Tolna Megyei Népújságban, a
Hozamban, fõszerkesztõje volt a Tolna Megyei Extrának.
Az Apám kenyere a hatodik önálló könyve. Ékes László – vallomása szerint -, a pályavégzõ újságíró értékõrzésül írta meg a
kötetben szereplõ novellákat, publicisztikákat.
A gyûjteményt ajánló sorok hûen tükrözi a szerzõ hitvallását: „Könyvem kalapemelõ tisztelgés szüleim, nagyszüleim és

az oly sokszor lenézett falusi emberek
elõtt. Történeteim igazak, átéltek, tiszta
forrásból eredõek, csörgedezõk, a szereplõk valóságos személyek, egyszerû, ám
aranynál is értékesebb, érdekesebb kisemberek. Kultúrájuk, hagyományaik, életvitelük, értékrendjük, erkölcsük, hûségük,
magyarságuk, hitük, szeretetük, könnyük,
mosolyuk, furfangjuk, humoruk, nótájuk,
adomájuk, mindennapjaik bújnak elõ a sorokból. Idõnként egy-egy kisprózában,
vagy publicisztikában felbukkan a mai világ is, de csak azért, hogy megtudjuk, mit
vesztettünk el az úton.” 

Mûvelõdési ház
Januári programok
JANUÁR 16. SZOMBAT
A ZSIGEC musical csoport gálaestje
JANUÁR 19., KEDD, 18 ÓRA
Népszerû Tudomány
Mire jó ma a népi játék? Elõadó: dr.
Lázár Ágnes a MTA Zenetudományi
Intézet fõmunkatársa
JANUÁR 21., CSÜTÖRTÖK, 16,30 ÓRA

„Hisz’ az ünnep csak úgy szép, ha
képes vagyok szeretni még…”

Zeneiskola koncert
JANUÁR 22. PÉNTEK, 18 ÓRA
A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
GÁLAEST

Hagyományosan meghitt hangulatú teaházzal, irodalmi összeállítással és beszélgetéssel készítették fel lelküket a karácsonyra a Magyar László Gimnázium
diákjai, tanárai.
A Lukas-sci színjátszó kör tagjai a verses-zenés összeállításban az ünnepvárás, a
szeretet és a barátság meghatározó élményérõl szóltak. Arra figyelmeztettek, hogy
„gyakran túl gyorsan élünk, nem látjuk a
száguldásban az utat szegélyezõ tájat, és
nem vesszük észre a kezüket felénk nyújtó
embereket.” Akik eljöttek a gimnázium
ebédlõjébe, megálltak egy pillanatra, hogy
önmagukba nézzenek, s hogy meghallgassák egymást. A kiválasztott két fiatal tanárt gyermekkori karácsonyi emlékeikrõl,
szokásaikról faggatták, s a válaszokkal a
tanárok emberként közelebb kerültek a diákokhoz. A díszítés, a kis ajándékok, a
sokféle ízû tea, az otthon készült sütemények, a gitárzene és a dallamok ünnepet
varázsoltak a hétköznapba. A karácsonyi
hangulatot újévi jókívánságok egészítették
ki:
„Legyen szíved, mely sosem válik kõvé,
legyen kedved, mely sosem gyullad haragra, és legyen érintésed, mely sosem bántalmaz.”
A színjátszók ezt kívánják mindenkinek:
„Adjon Isten minden szépet,
Irigyeknek békességet,
Adjon Isten minden jót,
Hazug szájba igaz szót.

Hontalannak menedéket,
Éhezõknek eleséget,
Tollat író kezébe,
Puját asszony ölébe.
Legényeknek feleséget,
Szegényeknek nyereséget,
Áfonyát a havasra,
Pisztrángot a patakba.

Ünnepi köszöntõ
Dunaföldvár Kultúrájáért díj átadása
Teleki Gergõ és Telekiné Péczi Adrienn
zongorakoncertje
JANUÁR 30., SZOMBAT
Kirándulás Budapesten
Szépmûvészeti Múzeum – Botticellitõl

Istenhitet a pogánynak,
Hû szeretõt a leánynak,
Szép idõben jó vetést,
Szomorúknak feledést.

Tizianoig, Láthatatlan kiállítás.
Utazás: autóbusszal
Indulás: 9 óra, Áruház parkolója
Részvételi díj: Felnõtt 5.000 Ft Diák,

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

pedagógus, nyugdíjas 4.000 Ft

Betegeknek egészséget,
Fuldoklóknak reménységet,
Vitorlának jó szelet,
Napfénybõl is öleget.

FEBRUÁR 2., KEDD, 14 ÓRA

Jó lövést az ordasokra,
Nyíló ajtót vaskapukra,
Vándoroknak fogadót Isten adjon minden jót!
Kívánok hitet, kedvet,
emberarcú emberséget,
békességet, igazságot,
jövõ évtõl jobb világot,
szeretetet, tiszta csöndet
és mosolyból minél többet!”
Lukas-sci színjátszó kör
11.

Jelentkezés: 75/541-000
muvhaz.dfv@t-online.hu

Filharmónia

-

Ifjúsági

hang-

versenysorozat
FEBRUÁR 4., CSÜTÖRTÖK
Kacagó Koncert
Levente Péter gyerekmûsora
Jegyár: 800 Ft
FEBRUÁR 6., SZOMBAT, 18 ÓRA
Farsangi Táncház
Batyusbál az Ördögszekér Táncegyesület tagjaival. Zene: Cserefa Zenekar
Jegyár: 500 Ft
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Mozgalmas és
eredményes évet zárt a
Löfan csoport
Versenyek, fesztiválok, bemutatók sora
szerepelt a Löfan mazsorett csoport múlt
évi esemény naptárában.
SZABADOS SÁMUEL
A szezon a hagyományos sportcsarnokbeli gálával indult, ahol a helyi közönség élvezhette a látványos produkciót. A nagykanizsai és a ceglédi fúvós zenekarok voltak a
meghívott vendégek. Március 15-én a paksi
twirling versenyen Bartalos Hajnalka 2.,
freestyle kategóriában 3. helyezést ért el.
A májusi Országos Vándor Kupán érmek
tömegét szerezték a földvári lányok. A
mazsorett kategóriában elsõ helyezett lett
Bartalos Hajnalka, s elnyerte a legjobb tamburmajor címet is. A középiskolás kategóriában Csányi Petra elsõ, Huszárik Tamara
második lett. Kovács Petra a felnõtt kategóriában ért el elsõ helyezést. Párosban
Tumpek Nikolett és Bartalos Hajnalka kettõse elsõ, a Tilli Fanni- Csizmadia Réka duó
második lett. Középiskolás kategóriában a
Huszárik Tamara-Kovács Petra páros végzett az elsõ helyen a Csányi Petra-Szakács
Bernadett kettõst megelõzve. Kovács Petra a
felnõtteknél, Csányi Petra a középiskolásoknál nyerte el a legjobb tamburmajor címet.
A május 17- i twirling bajnokságon
Bartalos Hajnalka szerepelt a legjobban.
Aranyérmet szerzett, míg a freestyle mûfajban másodikként végzett. A május végén
megrendezett Magyar Mazsorett Bajnokságon tarolt a Löfan csoport. Bartalos Hajni
junior kategóriában elsõ lett, Csányi Petra
senior második. Párosban a seniorok versenyét a Csányi Petra- Szakács Bernadett felállás nyerte, ezüstérmes a Bartalos Hajnalka- Tumpek Nikolett formáció. A junior mini csapat második, a junior Csillag csoport a
menettáncban és a színpadi táncban is elsõ
lett. A senior korosztályú Delfin csoport menet és színpadi kategóriában második helyen
végzett, a pom-pom kategória gyõztese
Tumpek Nikolett lett.
A nyár során Törökországban egy látványos folklór fesztiválon aratott nagy sikert a
csapat. Erre a rendezvénysorozatra körülbelül 15 országból érkeztek együttesek, néptánc csoportok, melyek felléptek Edirnében,
Ankarában és Isztambulban is.
Augusztusban egy testvérkapcsolat által
Szicíliában szerepeltek a lányok egy olasz


zenekar kíséretével. Októberben a paksi
twirling versenyrõl Bartalos Hajnalka
bronzéremmel tért haza. Novemberben egy
szlovákiai nemzetközi versenyen is éremesõ
hullott: elsõ helyezett lett junior kategóriában Bartalos Hajnalka, seniorban Kovács
Petra, senior párosban Csányi Petra és Szakács Bernadett. Ezüstérmes lett a Rivnyák
Viktória- Kovács Petra kettõs.
Az év során mazsorettjeink bemutatókon
léptek fel Várpalotán, Dunaújvárosban,
Bonyhádon és Balatonföldváron, a „Földváriak találkozóján”.
Az idei év is bõvelkedik fellépésekben. A
sorozat a földvári februári gálával indul,
majd áprilisban Mezõberényen folytatódik
egy meghívásos országos versennyel. Franciaországi turné is szerepel a nyári programok közt, s kiemelt esemény az augusztusi
makói országos verseny, melyen meg kell
védeni a Siófokon immár három éven át
megnyert vándorkupát is. Lehetõség tehát
van bõven a bizonyításra, s reméljük, az
eredmények is a múlt évihez hasonlóak lesznek. 

Januártól az önkormányzat üzemelteti a
sportpályát
Decemberben született az önkormányzati
döntés, miszerint a városi sportpálya
fenntartásának joga a DFC-tõl a városra
száll.

pályát használó egyesületek, szervezetek
idõbeosztásának összeállítása. A közületi
számlák fizetése szintén az önkormányzat
feladata lesz. Döntés született arról is, hogy
az évek óta épülõ edzõpálya mielõbb használható állapotba kerüljön.
A testület döntésérõl az érintettek is nyilatkoztak.
Weiszgáber János, a DFC tiszteletbeli el-

Weiszgáber János

nöke: „Négy évig üzemeltette a klub a pályát. Én úgy érzem, hogy tisztességgel elláttuk a feladatunkat. Magam is szívügyemnek
tekintettem ezt a feladatot, ahol lehetett,
igyekeztünk költségkímélõ módon eljárni,
nem akartuk a várost anyagilag terhelni.
Meglepett a Holler UFC jelentkezése. Miután a testület döntött, elfogadtuk az új helyzetet, s lemondtunk az üzemeltetésrõl. Nem
kellett volna ezt a jól mûködõ rendszert
megbolygatni. Amennyiben a Holler UFC
kapta volna meg a jogot, valószínû, hogy a
civil szervezeteknek, egyesületeknek használati díjat kellett volna fizetni. Ilyen értelemben ennek az új helyzetnek még örülni is
lehet.”
Holler Ferenc, a Holler UFC vezetõje: „A
városvezetésnek jeleztem szándékomat,
hogy a még félkész állapotban lévõ edzõpályát mûködõképessé tenném, hosszabb távon pedig az egész centrumot üzemeltetném. Befektetési terveim is voltak, például

SZABADOS SÁMUEL
Az elõzmények közé tartozik, hogy a
Holler UFC jelezte a városvezetés felé, hogy
a telep üzemeltetését átvállalná. Ennek szellemében meg is indultak a tárgyalások a két
fél között. A döntést hozó képviselõ- testületi ülésen viszont Holler Ferenc egyéb elfoglaltságaira hivatkozva nem jelent
meg. A testület ezek
KRESZ tanfolyam indul: 2010. január 26., 16 órakor.
után egyhangú szaKategóriák: Moped, A, B, C, E, K. Elsõsegély tanfolyam a helyszínen!
vazással úgy dönTehergépkocsi-vezetõi tanfolyam támogatással!
tött, hogy a város
3 havi kamatmentes részletfizetés lehetséges!
veszi át a pálya
OKÉV szám: 17–0073–05, Akkreditációs lajstromszám: 0855
fenntartását. Az önNémet kezdõ és haladó nyelvtanfolyam indul
kormányzat fogja
felnõtteknek és gyerekeknek.
fizetni a pályagondnokot, akinek felJelentkezés illetve bõvebb információ:
adata lesz a techniDunaföldvár, Fehérvári u. 17. és
Dunaújváros, Piac tér Szolgáltatóház I. em. Telefon: (30) 618–93–99
kai feltételek biztowww.hambalkoautosiskola.hu
sítása, valamint a


Hambalkó autósiskola
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Â az öntözõrendszer, a világítás kiépítése,
mely ma már nélkülözhetetlen a komolyabb
munkához. Ehhez a kellõ alaptõke is rendelkezésre állt kb. 5-6 millió forint erejéig. A
testületi ülésen sajnos más elfoglaltságom
miatt nem tudtam részt venni, ezért elnézést

Holler Ferenc

kérek mindenkitõl. Én használati díjról a városvezetéssel még nem tárgyaltam, de mivel
magántõke befektetésrõl volt szó, a megtérülés valamilyen formáiról hosszabb távon
tervet kellett volna kidolgozni. Garantáltam
volna a telep modern színvonalon történõ
mûködtetését, a legújabb igények szerinti
fejlesztését. Tervemrõl még nem mondtam
le, amennyiben a vezetés ismét átadná a mûködtetési jogot, újból jelentkeznék. A mostani döntés mindenesetre kedvezõ, remélem,
ebben az új helyzetben a pályát használó
egyesületek azonos bánásmódban részesülnek például az öltözõhasználat, az edzésidõ
tekintetében.” 

A Fejenoord csapatával
épít kapcsolatokat a
Holler UFC
A Vár Étteremben tartotta évzáró bankettjét a Holler Utánpótlás Football Klub.
A három éve alakult egyesület a legfiatalabb, 7-14 éves korosztály nevelésével, felkészítésével foglalkozik. A banketten
Holler Ferenc beszámolt az évi munkáról,
és beszélt a jövõ terveirõl.
SZABADOS SÁMUEL
Az alapítás éve óta megháromszorozódott
a létszám: jelenleg 50 gyerek négy korosztályos csapatban vesz részt a Nemzeti Utánpótlás Tornán, mely a gyerekek számára a
bajnokságnak felel meg. A tornára jellemzõ,
hogy nem eredménycentrikus. Célja, hogy a
fiatalok fejlõdését, a technikai elemek, játékszabályok elsajátítását biztosítsa, a sporteti

ka alapjait ismerteti meg a gyerekekkel; az
eredmény másodlagos. A földvári focipalánták felkészültségét jelzi, hogy a mezõnyben csak a Paksi SE elõzte meg õket.
A nyári szalkszentmártoni edzõtábort
2009-ben is megtartották, melyhez a szülõk
támogatását is igénybe kellett venni. Idén
már meghívásos alapon fog szervezõdni a
tábor az egyesület költségén.
A tehetségek továbblépése biztosított: tavasztól két focista folytatja pályafutását
Pakson az NB I-es csapat nevelõbázisán.
Amennyiben nem válnak be a hozzájuk fûzött remények, bármikor visszatérhetnek
Dunaföldvárra.
A jövõ számára óriási lehetõségeket tartogat Holler Ferenc decemberi hollandiai látogatása. Szakmai és üzleti kapcsolatai által
Rotterdamban a világhírû Fejenoord klub
nevelõcsapatánál töltött pár napot, tanulmányozva az ott folyó munkát. Felvette a kapcsolatot az ottani szakemberekkel, s megállapodtak abban, hogy idén tavasszal néhány
tehetséges földvári gyerek egy hetet tölthet
Rotterdamban, s részt vehet a klub edzésein.
Nagy lehetõség ez a fiatalok és az edzõk számára, hiszen megismerhetik a világszínvonalú holland utánpótlás nevelés mindennapi
munkáját. Holler Ferenc fõleg az ottani
mentalitás elsajátítását tartja fontosnak, ami
a fiatalok számára a fejlõdés alapja lehet.
Szó volt arról is, hogy holland edzõ érkezhet
rövid idõre Földvárra, segíteni az itteni munkát.
Az idei év újdonságai között szerepel az
óvodai program beindítása. Mint azt Holler
Ferenc elmondta, a keret feltöltését az óvodásokkal kell elkezdeni. A foglalkozásokat
az óvodákba tartják majd, ahol játékos formában ismerkedhetnek a gyerekek a mozgáskultúrával, a sporttal. Nem az a fõ céljuk,
hogy focira szoktassák a gyerekeket, hanem
hogy a mozgás, a sport iránt felkeltsék bennük az érdeklõdést.
Az ifjú tehetségek számára a tél sem jelent
szünetet. Fejlõdésük érdekében tovább folynak az edzések, ezúttal a tornacsarnokban. 

DFC: Egy pontra a
dobogótól
A bajnokság kezdetekor a vezetõség a dobogós hely elérését tûzte ki célul a csapat
számára az õszi szezon végére. Az elképzelés majdnem megvalósult. Az egylet a
negyedik helyen zárta az idényt, egy pont14.

ra lemaradva a dobogót jelentõ harmadik
helytõl. Nagyobb odafigyeléssel, esetleg
eggyel több gyõzelemmel valóra vált volna a célkitûzés. A gárda háza táján viszont optimista a hangulat, mindenki reménykedik abban, hogy ez a minimális
hátrány tavasszal behozható.


SZABADOS SÁMUEL

A kezdés döcögõsre sikerült, az elsõ négy
fordulóban csak egy gyõzelem született
Simontornya ellen. Döntetlent értünk el itthon Kömlõd ellen; Bonyhádon és Decsen
nagyarányú vereséget szenvedtünk. Az ötödik fordulóban a sereghajtó Szedrest gyõztük le otthonában magabiztosan. A Majostól
itthon elszenvedett vereség jelezte, hogy a
sikeres folytatáshoz több kell. Kindl István
edzõ szerint a fejekben kellett rendet tenni.
Az erõnléttel nem voltak gondok, a játékosok egyénileg képzettek. A koncentráció és
az ezzel szoros összefüggésben lévõ csapatjáték precízebbé tétele jelenthette a változást.
A recept jónak bizonyult. Régen látott,
nyolc mérkõzésbõl álló veretlenségi sorozattal bizonyították a fiúk, hogy többre képesek. Ez idõ alatt Õcsénnyel idegenben, Tolnával itthon ikszeltünk. Hat gyõzelmet arattunk, voltak köztük szoros meccsek is: Tamásit csak egy góllal gyõztük le itthon, szintén idehaza Tevellel 4:3-at játszottunk. Volt
nagyarányú gyõzelmünk is Kölesd és Cikó
ellen. Az utóbbi meccsen játszott állítólag a
legjobban a gárda: 6:2- re gyõztünk Cikón.
Magabiztos volt a sikerünk Bátaszék és
Kakasd ellen is. Az utolsó fordulóban került
sor a hagyományos rangadóra Bölcskén,
akik egyben a listavezetõk. Titkon sokan
pontszerzésben reménykedtek. A félidõ
egygólos vezetésünkkel zárult, a folytatásban viszont bebizonyosodott, hogy a házigazdák nem véletlenül állnak a tabella élén.
Összességében tehát nem zárt rossz idényt
a DFC. Az élmezõnyben foglal helyet, és
megvannak az alapjai a tavaszi, jó folytatásnak. A keretet szerencsére nem sújtotta komolyabb sérülés, a sportszerûségi mutatóink
is jók. A cél továbbra is a dobogós hely valamelyikének elérése. Személyi változás
nemigen várható, az egyesület szeretné
megtartani a mostani játékos állományt. A
téli szünetben teremfoci tornákon tartják
szinten erõnlétüket a focisták. Január közepén kezdõdik a felkészülés, s februártól következnek az edzõmeccsek.
Az ifjúsági csapat mérlege sajnos nem
igazán jó. Az alsóházban zárták az õszt. Â

Â A generációváltás miatt nyáron többen
távoztak a keretbõl. Három gyõzelem, egy
döntetlen és tizenegy vereség az õszi teljesítmény. A sok vereség után októberben került
sor edzõváltásra. Fröhlich Rajmond vette át
a szakmai vezetést. Új, taktikai elemek kerültek a játékba. A mutatók javultak, sikerült
pontokat gyûjteni. A kemény téli felkészülés
lehet az alapja a tavaszi továbblépésnek. Cél
a középmezõnybe való felzárkózás. 

Edzõváltás a
DSTE-nél
Az õszi szezon befejezése után Kovalovszky Zoltán, az egyesület edzõje bejelentette lemondását tisztérõl. Indoklásként kiemelte, hogy szerinte az egyesület
vezetésétõl kevés támogatást kapott, s a
játékosok egy részénél sem érezte a bizalmat.
SZABADOS SÁMUEL
Már hónapokkal ezelõtt érezte, hogy a bizalom megrendült iránta, s utódlásáról beszéltek a klubon belül. Tóth Balázs, a labdarúgó szakosztály vezetõje is kifejtette véleményét ezzel kapcsolatban, ami a DSTE hivatalos álláspontjának is tekinthetõ. A vezetõség szerint az õszi 9. hely elfogadható
eredmény, hiszen a múlt évben az õsz során
még gyengébb teljesítményt nyújtott a gárda. A továbblépés lehetõsége tehát adott, ám
Kovalovszky Zoltán személyiségével kap

csolatban merültek fel problémák. Hangnemével, stílusával több játékos és a vezetõség
sem volt megelégedve. A gyakran durva kiszólások sokak számára sértõek voltak, a játékvezetõkkel szembeni megnyilvánulásait
pedig a megyei szövetség büntette: több
mérkõzésre szóló eltiltást kapott. A vezetõség ezért határozott úgy, hogy lemondását
elfogadja, és utódlásáról gondoskodik. Fél
évre az edzõi tisztet Szabó Péter, a csapat
egyik kapusa vállalta el. Személyét a keret

Esély az
egyenlõségre
NAGY GÁBORNÉ, POLGÁRMESTER
Ezzel a címmel pályázott sikeresen az
önkormányzat a Fogyatékos Személyek
Esélyegyenlõségért Közalapítvány felhívására a DASZK épületének akadálymentesítésére.
Az EGT & Norvég Finanszírozási Mechanizmus támogatásával elnyert vissza
nem térintendõ támogatásról szóló szerzõdés 2009. november 16-án került aláírása.
Az elõkészítõ munkák során elkészültek a kiviteli tervek, melyet a pécsi székhelyû H-BON Mérnöki Iroda Kft. készített el, és most nyílt eljárás keretében hirdeti meg az önkormányzat a kivitelezési
munkákat.


Kovalovszky Zoltán

Tóth Balázs
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egyhangúlag elfogadta. Hosszabb távon
szóba került Tímár Dezsõ szerepvállalása is.
Tímár Dezsõ évekkel ezelõtt edzõként sikereket ért el Dunaföldváron, az NB III-as szereplésig vezette az akkori egyesületet.
Amennyiben nyártól szükség van rá, elvállalja az edzõi tisztet.
A szakvezetés Kovalovszky Zoltán munkáját elismeri, s eddigi tevékenységét megköszöni, de a csapat további sikerei érdekében
szükségesnek tartotta a személycserét. 
A fõbb akadálymentesítési átalakítások: új parkoló kerül kialakításra az épület elõtti közterületen, átépítésre kerül a
bejárat megfelelõ méretû nyílászárók beépítésével és egy akadálymentes illemhely lesz kiépítve.
* * *

Tisztelt Kivitelezõk!
Dunaföldvár Város Önkormányzata ajánlati felhívást tesz közzé a Dunaföldvár, Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat akadálymentesítési munkáinak elvégzésére.
Ajánlatok benyújtási határideje: 2010.
január 28.
Az ajánlati felhívás megtalálható
Dunaföldvár Város honlapján a www.dunafoldvar.hu címen, illetve tájékoztatás kérhetõ az Építésügyi és Mûszaki Irodán (75/541-558)
Kérjük, készítsék el ajánlatukat, melynek
összeállításához sok sikert kívánunk! 

JANUÁR

Közlekedés
Rosszak a látási viszonyok, az utak csúszósak, gyakran változik az idõjárás. Néhány napig élvezzük a tavaszt, majd viszszatér pár napra a tél. Kérjük a közlekedõket, kellõen válasszák meg jármûveik sebességét, körültekintõen, mindig az útviszonyoknak megfelelõen vezessenek! Decemberben több súlyos közúti baleset történt, idén szerencsére személyi sérülés még
nem történt, de néhány balesetnél anyagi
kár keletkezett.
Parkoláskor tartsák be a KRESZ szabályait! A rendõrség idén is folytatja a közlekedés résztvevõinek ellenõrzését.
Január elsejétõl módosultak több ponton
a KRESZ szabályai: zöldkártya, a sebesség
megválasztása, kerékpárosokra vonatkozó
szabályok. Kérjük a közlekedésben résztvevõket, tanulmányozzák az új szabályokat!
Ha beköszönt az igazi tél, befagynak a
vizek, szánkózásra alkalmas hó esik, bizonyára sokan élvezni fogják a téli sportokat.
A rendõrség kérése, hogy megfelelõ helyet
válasszanak korcsolyázásra. Ne élõ vízen,
vagy még nem elég vastag jégen sportoljanak! Szánkózzanak lehetõleg olyan helyen,
ahol nincs, vagy gyér a forgalom, és a szülõk tudjanak gyermekeik hollétérõl!
Bûncselekmények
A betörõk is kihasználják a korai sötétedést, több lakásbetörés történt. Élelmiszert,
szerszámokat tulajdonítottak el. Kérjük,
zárják be lakásaikat, ne könnyítsék meg a
betörõk dolgát!
Közterületen garázdaság, testi sértés miatt kellett a rendõrségnek intézkednie. A
cselekmények kiváltó oka részben ittasság
volt.
A határban továbbra is lopják a fát. Több
esetben a tolvajokkal szemben szabálysértés, bûncselekmény, természetkárosítás
miatt eljárt a rendõrség. Kérjük azokat,
akik a határban járnak, írják fel a gyanús,
ismeretlen gépkocsik rendszámát, és értesítsék a rendõrséget, a polgárõrséget, vagy
a mezõõri szolgálatot!
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SZÉLHÁMOS FIVÉREK
Az elõadások 19 órakor kezdõdnek!
Jegyár 500 Ft. Pénztárnyitás az elõadások kezdete elõtt 1 órával!

Tervezés
Családi házak (szoc.pol.is!), üzletek, irodák,
ipari épületek, melléképületek.
Értékbecslés
Hitelkérelemhez, ingatlan adás–vételhez.
Ingatlanforgalmazás
Építész tanácsadással, teljes körû ügyintézéssel, ügyvéd közremûködésével, ingyenes
nyilvántartással.
Elekné Csollány Éva,
Dunaföldvár, Templom u. 43., Tel/fax: (75) 441–074
mobil: (30) 959–29–33 vagy (30) 937–53–24

MEGJELENIK 500 PÉLDÁNYBAN
KIADJA A PART-OLDALAK KULTURÁLIS EGYLET
FELELÕS SZERKESZTÕ: ANDRÁS FERENC,
E-MAIL: ANDRASF@TOLNA.NET
TÖRDELÉS: MAGYARI ÁKOS
CÍM: 7020 DUNAFÖLDVÁR, KOSSUTH L. U. 2.,
TELEFON: (75) 341–176,
HONLAP: WWW.PARTOLDALAK.ATW.HU,
SZERKESZTI KUTI PÉTER
NYOMTATJA: SÉD NYOMDA KFT.,
7100 SZEKSZÁRD, EPRESKERT U. 10.,
TELEFON: (74) 529–950.
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Új akciókkal várjuk kedves vásárlóinkat az új esztendõben is.

Kérje törzsvásárlói kedvezményünket!
Ízelítõ akciós árainkból:
Mirelit áruk
Macska tápok
Kutya tápok
400 gr-os konzervek
1240 gr-os konzervek
Hullámos papagáj
Törpe hörcsög
Tengeri malac

85 Ft/kg ártól
290 Ft/kg ártól
160 Ft/kg ártól
120 Ft/db ártól
260 Ft/db ártól kaphatók
1900 Ft
400 Ft
1000 Ft

