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Dunaföldvár Díszpolgára:
Nagy Gáborné
A Dunaföldvár Díszpolgára címet a képviselõ-testület a városért kimagaslóan
sokat tevõk munkájának elismerésére
alapította. 2011-ben Dunaföldvár lakóinak kezdeményezésére Nagy Gáborné
Magyari Ilona lett Dunaföldvár Díszpolgára; több évtizedes, eredményes munkáját ismerte el és köszönte meg e díjjal
Dunaföldvár Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete és lakossága.
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BALOGH EMESE
Magyari Ilona Dunaföldváron született
1949. március 23-án. Az általános iskola
elvégzése után a Magyar László Gimnáziumban folytatta tanulmányait, majd Debrecenben az Ybl Miklós Mûszaki Fõiskolán szerzett diplomát magasépítõ üzemmérnök szakon.
Folyamatosan képezte magát. Árszakértõi és ingatlan-értékbecslõ képesítést szerzett, majd hatékony menedzser oklevelet,
késõbb az európai uniós projektek végrehajtásáról tanult, illetve városvezetési
mesterkurzuson és polgármesteri akadémiai képzéseken vett részt.
Férje õstermelõként szõlõtermesztéssel,
borkészítéssel foglalkozik, Gábor fia villamosmérnök, Zoltán pedig autóvillamossági technikus. Négy unokája van.
Nagy Gáborné ezer szállal kötõdik a városhoz, ismeri minden apró részletét, hiszen munkában töltött 40 évébõl 36-ot
Dunaföldváron dolgozott.
Elsõ munkahelye a Dunaföldvári Költségvetési Üzem volt, ahol 1970-ben
kezdte pályáját építész technikusként, és
tizenhat év alatt végigjárta az összes
posztot egészen az üzemvezetõségig. Õ
tervezte az üzem által kivitelezett tanácsi
munkákat: a fedett fürdõt, a kemping és a
szennyvízkezelõ telep épületeit, a Jókai

Nagy Gáborné

utcai óvodát, a Kossuth L. utcai konyhát,
az akkor épült tanácsi lakásokat. Építésvezetõként irányította a pártház (jelenleg
könyvtár), valamint a Béke téri és Ifjúság
téri OTP-s társasházak kivitelezését. Késõbb a költségvetési üzem vezetõjeként a
településüzemeltetési feladatokért is felelõs volt.
1986-tól négy évig a Paksi Városi Tanácsnál dolgozott, majd Kiss János hívására, ugyanennyi ideig a dunaföldvári önkormányzatnál vezette a városfejlesztési irodát. Ebben az idõszakban készült el a városháza nagytermének felújítása, új óvoda
épült, felavatták a Csepeli István készítette

várkaput, beépült a Gábor Pál utca, új orvosi rendelõ nyílt, szépült a városközpont.
1994-ben választották meg Dunaföldvár
polgármesterének. 2010-ig négy cikluson
keresztül, 16 éven át – függetlenként –
képviselte és irányította a település életét.
Szakmai meggyõzõdése szerint a gazdaságosan fenntartható mûködtetés mellett a
fejlesztéseket tartotta a város életét meghatározó legfontosabb tevékenységnek, ezért
arra törekedett, hogy az európai uniós pályázatok kihasználásával Dunaföldvár
szebbé, élhetõbbé váljon.
Célszerûség vezette azt a törekvését,
hogy a környezõ önkormányzatokkal öszszefogva valósítsanak meg olyan beruházásokat, melyek meghaladták egy-egy település erejét, vagy kifejezetten térségi érdeket szolgáltak.
Dunaföldvár városi szerepének erõsítését mindig fontos feladatának tekintette.
A térségi beruházások közül kiemelkedõ
a ’96-ban elkészült gázberuházás, a 2002ben befejezõdött szennyvíztisztító és
szennyvízhálózat építése, a legutóbbi és
legfontosabb a Bölcske, Madocsa részvételével megvalósult iskolafejlesztési program, melyben az új, korszerû, jól felszerelt
oktatási intézmények huszonegyedik századi körülményeket biztosítanak a legfontosabb tevékenység, a gyermekek oktatása
számára.
Az elõbbieken kívül polgármesterségének 16 éve alatt számtalan fejlesztés és felújítás készült el a szolgáltatások, az oktatás, a szociális ellátás, az infrastruktúra, az
idegenforgalom területén.
A teljesség igénye nélkül csak a legfontosabbak: megtörtént a gimnázium felújítása és új szárnnyal való bõvítése, a bölcsõde felújítása, bõvítése, a mentõállomás
megépítése, a volt szovjet laktanya ipariés lakóparkká alakítása, benne az idõsek
emelt szintû otthonával. A Duna utcában
elkészült az idõsek napközi otthona, a
Külvégi iskolában új tornaterem épült. Kiépült a korszerû, városi kábeltévé-hálózat,
28 utca aszfaltburkolatot kapott, számtalan
út javítása, felületkezelése készült el. Megtörtént a hídpálya szerkezetének felújí- Â

Â tása, megépült az 52-es út várost elkerülõ szakasza, a mezõgazdasági elkerülõ út,
elkészült az autóbusz pályaudvar felújítása
és új buszvárók épültek. Megvalósult a
strand medencéinek átépítése, a vízforgatók beépítése, a gyógyvízzé minõsítés és a
gyógy-szolgáltatások bevezetése. Elkészült a vár és a vár-környéki utcák felújítása, megújult a történelmi belváros. Kialakult az ipari park, a rendezési tervben új,
fejleszthetõ területekkel bõvült a város, és
itt tették le Dunaföldvár történetének legjelentõsebb beruházása, a 23 milliárd forintos bioethanol üzem alapkövét 2010.
augusztus 23-án.
Nagy Gáborné sokat tett a német és
olasz testvérvárosi kapcsolatok kialakításáért és ápolásáért.
Polgármestersége idején számos közéleti funkciót töltött be. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének
kezdettõl elnökségi tagja, 2007-tõl társelnöke, a Tolna megyei tagozat vezetõje
volt. A Duna Településszövetség alelnöke, a Paksi Kistérségi Társulás alelnöke,
a Kistérségi Területfejlesztési Tanács elnöke volt.
Munkáját a Települési Önkormányzatok
Országos Szövetsége 2009-ben a legrangosabb kitüntetésével, „TÖOSZ Aranygyûrûvel” jutalmazta.
Nagy Gáborné a 2010-es önkormányzati
választásokon már nem indult, 40 évi szol-

gálat után visszavonult a közszerepléstõl,
nyugdíjba vonult. Egy rendezett, komfortos kisvárost hagyott az utódokra. Pályája,
életútja egy elkötelezett városépítõ példája, akinek mindig a közjó, az együttgondolkodás és a közös cselekvés elõmozdítása volt a célja.

Részletek a Nagy Gábornéval készül tévéinterjúból:
„...Amikor elõször megkérdeztek, hogy
mit szólnék, ha jelölnének a díszpolgári
címre, és aláírásgyûjtést kezdenének, azt
mondtam, hogy ez megtisztelõ számomra. Mert nyilván akkor vannak olyanok,
akik azt gondolják, hogy az elmúlt évtizedek munkája után megérdemlem.
Merthogy a díszpolgári cím egy életmû
elismerése.
Amikor elkezdték az aláírásgyûjtést,
meghatódtam, hogy milyen sokan aláírták,
pedig voltak közöttük olyanok, akikrõl azt
gondoltam, hogy nem az én pártomon álltak korábban. Mindez még inkább emelte
számomra ennek a díjnak a rangját. Nagyon-nagyon sok aláírás gyûlt össze, egy
vastag füzetnyi, és akkor hallottam, hogy
úgy döntött a képviselõ-testület, hogy nem
leszek díjazott. Kicsit elszomorodtam, de,
hát van ilyen…
Aztán utána hallottam, hogy megpróbálkoztak még egyszer, és akkor már nekem
ítélték a díszpolgári címet.

„Dunaföldvárért Emlékérem”
kitüntetést vehetett át
Pernizsák Mihály
Dunaföldvár Város Képviselõ-testülete
1997-ben alapította a „Dunaföldvárért
Emlékérem” díjat. Azóta minden évben
a képviselõ-testület az arra érdemes személynek ítéli oda ezt az elismerõ címet.
A „Dunaföldvárért Emlékérem” kitüntetést 2011-ben Pernizsák Mihály nyugdíjas dunaföldvári polgár kapta.
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VICZAINÉ LAJKÓ ANITA
Pernizsák Mihály 1940-ben született Soroksáron. Hatéves volt, amikor szüleivel
együtt kitelepítették a németországi
Nürtingenbe. Egy ottani német családnál

Pernizsák Mihály

helyezték el õket, akik a kezdeti idõkben
megosztották velük otthonukat. Sok küzdelmes év következett a család életében,
mire saját otthont tudtak teremteni maguknak. A családban magyarul beszéltek, de a
gyermekek, így Mihály bácsi is – német is2.

Milyen érzés?
Büszke vagyok rá. Nem könnyû errõl beszélni. Ez a díszpolgári cím, én azt hiszem, a
koronája egy olyan munkának, mint az
enyém volt. És ha ilyenkor kapja meg az
ember, akkor nagyon nagy örömet tud okozni. Több év múlva részben elfelejtik, hogy
mit csináltam, részben eszükbe sem jutok
már az embereknek, mert jönnek mások.
Ezért is gondolom, hogy ez a díjazás most a
legjobbkor volt.. Egy kicsit a lelkemet is
helyre tette, most már talán át tudok térni arra, hogy nyugdíjas vagyok; most már unokák vannak, sütés-fõzés meg egy kis kertészkedés, pihenés, ami korábban nem
volt… Egyelõre nem akarok a közéletbe
visszatérni; nem alakult még ki, hogy mit is
szeretnék csinálni. Értelmes elfoglaltságot
keresek, mert munka nélkül az ember nem
élhet, fõleg az nem, aki szeret dolgozni.
Több díja is van. A díszpolgári oklevél és
a gyûrû a rangsorban hol foglal helyet?
Ez a legfontosabb a szívemnek, ez a
legkedvesebb. Hiszen 36 évet Dunaföldváron dolgoztam; végig a közösségért,
Dunaföldvárért végeztem a munkát. Azt
gondolom, hogy ez alatt a 36 év alatt ott
maradt a kezem nyoma a településen,
életemnek ez a szakasza nem volt eredménytelen, nem volt fölösleges. Ezért is
nagyon fontos, nagyon rangos, nagyon
komoly elismerés ez a díszpolgári cím a
számomra.“ 

kolába jártak, németül tanultak meg írni és
olvasni.
Stukkatõr – gipszdísz készítõ szakmát
tanult, de betegsége miatt ipari kereskedõként ment nyugdíjba. 1965-ben Weikersheimbe költözött.
1993-ban Weikersheim és Dunaföldvár
között testvérvárosi kapcsolat jött létre. A
két város együttmûködésének kialakításában, a kapcsolatok építésében és fenntartásában Pernizsák Mihály fontos szerepet
töltött be és tölt be jelenleg is.
Az elsõ delegáció kiutazása alkalmával a
dunaföldvári klubok összeköttetést kerestek
hasonló németországi szervezetekkel. Az
ottani városvezetés felkérte Pernizsák Mihályt, hogy vegye fel a kapcsolatot a dunaföldvári kertbarátokkal. A weikersheimi
borklub 1993-ban Dunaföldvárra utazott a
szüreti napokra, így megindult a két klub
tagjai között a rendszeres érintkezés.
Pernizsák Mihály hosszú éveken keresztül
tolmácsként és szervezõként is aktívan Â

Â kivette részét a munkából. A városi civil
szervezetek évente látogatást tettek Németországban: az Annamatia Nõi Kar, a Cantemus Vegyeskar, a Vízisport Egyesület, a
sakk klub, a futball klubok tagjai, a borlovagok; Pernizsák Mihály segítségére mindig
számíthattak. Egy ilyen látogatásnak köszönheti magyar feleségét is, aki segítõ társa
lett a magánéletben és a munkájában is.
A Magyar László Gimnázium tanulói
évrõl-évre eljuthatnak Weikersheimbe és a
német diákok is Dunaföldvárra. Vannak
olyan német családok, akikkel megmaradt
a dunaföldvári vendéglátók barátsága.
Ezen kapcsolatok ápolásában Pernizsák
Mihály folyamatosan részt vesz: vendége-

ket, csomagokat, üzenetek visz magával
egy-egy németországi utazása alkalmával.
Dunaföldvárra költözése után a Dunaföldvári Kertbarát Klub tagja lett. A klub

„Dunaföldvár Gyermekeiért”
kitüntetést vehetett át
Pámer Mátyás
Pámer Mátyás, azaz Matyi bácsi nevét
Dunaföldváron mindenki ismeri, hiszen
a ’80-as évek óta tanít a dunaföldvári általános iskola felsõ tagozatán matematikát, fizikát és informatikát.
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Dunaföldvár Város Képviselõ-testülete
a kulturális bizottság javaslata alapján
2010-ben alapította meg a „Dunaföldvár
Gyermekeiért” díjat. A kitüntetést az a
dunaföldvári polgár kaphatja meg, aki a
felnövekvõ nemzedékek nevelésében kiemelkedõ eredményeket ért el, és munkáját hosszú évek óta magas színvonalon
gyakorolja. Idén elsõ alkalommal ítélte
oda a képviselõ-testület a „Dunaföldvár
Gyermekeiért” kitüntetést, a 2011. év díjazottja Pámer Mátyás lett.
Pámer Mátyás 1956-ban Pakson született. Szüleivel és fiútestvérével Györköny
községben éltek. Általános iskolai tanulmányait a Györkönyi Általános Iskolában
végezte, majd a szekszárdi Garay János
Gimnázium fizika tagozatán érettségizett.
Érettségi után felvételt nyert a Pécsi Tanárképzõ Fõiskola matematika-fizika szakára. 1980-ban kapta meg a diplomáját.
Késõbb 1999-ben a Gábor Dénes Fõiskolán informatikus mérnöki végzettséget
szerzett.

Pámer Mátyás

Elsõ munkahelye a paksi II. sz. Általános Iskola volt, ahol két esztendõt oktatott.
Az 1984/85. tanévben a Dunaföldvári Általános Iskolában kapott állást, azóta a
munkahely és a család is városunkhoz köti. Szaktanári teendõi mellett 29 éve osztályfõnöki feladatokat is ellát. Önmagával
szemben a pedagógus pályán mindig magas szakmai követelményeket támasztott.
Több évtizedes oktató-nevelõ munkája
alapján a tantestület és a diákság által tisz3.

külföldi útjainak szervezésében mindig
oroszlánrészt vállal. Az utazások elõtt elõre bejárja a tervezett útvonalat, szervezi a
szálláshelyeket, a látnivalókat, hogy a klub
tagjai a legjobb ellátásban részesülhessenek.
Az egyik német újság a 15 éves testvérvárosi kapcsolatról így írt 2008-ban:
„Pernizsák Mihály Weikersheimbõl az
életét áthelyezte Dunaföldvárra, házasságot kötött, ott épített családi házat, így
mindig van egy kapocs vagy egy láncszem
a két testvérváros családjai között.”
A több évtizedes önzetlen munkája méltán teszi õt érdemessé a „Dunaföldvárért
Emlékérem” díjra. 

telt és kedvelt pedagógus.
Talán a legnagyobb elismerés egy pedagógus számára az, ami Pámer Mátyással
történt, ugyanis a diákok javasolták erre a
címre. A javaslatban az indokok között
szerepelt, hogy jó és közvetlen kapcsolatot
tud kiépíteni a tanulókkal, szülõkkel; a tanórai magyarázatai érthetõek; a gyerekek a
tananyagon túl magánéleti problémáikkal
is fordulhatnak hozzá. Kitartó munkája,
megértõ és együttérzõ attitûdje, csendes,
konfliktusmegoldó hozzáállása miatt bárki
számíthat rá az intézményben.
Szakmai felkészültsége kiváló. Munkája
során lépést tart a változásokkal. Az informatika oktatás elterjesztésében nagy szerepe volt Dunaföldváron. Tanítványai rendszeresen szerepelnek különbözõ tantárgyi
versenyeken. A tehetséggondozás mellett
a gyengébb képességû tanulók oktatásában
is részt vállal. A kompetencia alapú oktatás bevezetésében és fenntartásában minõségi tevékenységet végez. A tanórán kívüli programok (kirándulások és nyári táborozások) szervezésében is számíthatnak rá
a kollégái.
A tanár úr sikeres szakmai tevékenysége
mellett családi élete is példaértékû. 29 éve
él boldog házasságban. Felesége és gyermekei bármikor számíthatnak önzetlen támogatására. Két felnõtt gyermeke van,
Csilla jogászként dolgozik, Balázs közgazdász. Kevés szabadidejében segít a háztartásban, barkácsol, kertészkedik, szépíti a
család közös otthonát.
Pámer Mátyás olyan dunaföldvári polgár, aki egy személyben felelõs családapa,
férj, elismert pedagógus. Több évtizedes
munkája méltán teszi õt érdemessé az elismerésre, a díj odaítélésére. 

Idén négyszer adhatunk vért
Március 18-án zajlott ez évben az elsõ
véradás, melyet a helyi Vöröskereszt
szervezett a mûvelõdési házban.


SZABADOS SÁMUEL

Kuti Valéria elnök elégedett a részvételi
aránnyal, mely a több éves átlagnak megfelelõen alakult. Több mint száz fõ jelent meg,
ebbõl csak öt személytõl nem vettek vért
megfázás, vagy egyéb egészségügyi probléma miatt. A bázist ismét a törzsgárda, a
többszörös véradók alkották. Örvendetes,
hogy nagy létszámban jelent meg a 30-40
éves korosztály. Négy új véradót regisztráltak, akik a bátorító szavak mellé emlék kitûzõt is kaptak. Sajnos, idén a gimnázium nem
tudott mozgósítani új véradókat. A szakképzõ iskolából, illetve más településeken tanuló fiatalokból állt össze az újonc keret.
Idén változás következik be a véradások
idõrendjében. Még három alkalommal

szervezik meg: június 16-án, szeptember
20-án és december 7-én lesz véradás. Kuti
Valéria szerint a nyári idõpont nem szerencsés, sokan nyaralnak, üdülnek ez idõben,
így kevés ilyenkor a véradó. Az idõpont átcsoportosítás valószínûleg az aktivistáknak is kedvezõ lesz. Szintén többéves tapasztalat, hogy a tavaszi és a téli alkalmakkor jönnek el legtöbben. Remélhetõleg a

Máltai
évértékelés

lyet az országos elnökség is támogat. Tiszteletre méltónak nevezte, hogy városunk
azonnal reagált az országos katasztrófákra,
és gyors segítséget tudott nyújtani. 

Sok dolga akadt a múlt évben a Magyar
Máltai Szeretetszolgálatnak – ez volt a
fõ gondolata Jákli Viktor elnök beszámolójának a március 19-én tartott évértékelõ közgyûlésen.


Hirdetmény


BÁRDOS LÁSZLÓNÉ

DR.,

CÍMZETES FÕJEGYZÕ

SZABADOS SÁMUEL

A helyi feladatok mellett az országos katasztrófák, például árvizek, belvizek, vörösiszap elöntés áldozatainak is segítséget
nyújtott a helyi szolgálat. Az érintett településekre a földváriak személyesen juttatták el adományaikat. A készleteket tehát
meg kellett osztani. A város rászorultjai a
múlt évben is részesültek segélyekben,
számukra élelmiszert, ruhát, bútort, bébiételt osztottak ki. A segélyezettek kiválasztásában az orvosok, iskolák, egyházak
is ajánlásokat tettek.
Jákli Viktor elmondása szerint a rászorultak száma minden évben nõ, de szerencsére az adományok mennyisége is nagyobb lett. Sokat jelentett a múlt évben létrejött új németországi kapcsolat, melynek
következtében kétszer nagyobb mennyiségû adományt kapott Dunaföldvár. Az elsõ
alkalommal egy kamionnyi ruha és bútor

kora nyári és a kora õszi idõpont is sokaknak megfelel majd.
A Vöröskereszt helyi szervezete a véradáson kívül több más programot is szervez az év során. Május 28-án a nemzetközi szervezet világnapján ünnepséget tartanak, ekkor adják majd át a kitüntetéseket.
Szervezõdik a gyerekek nyári tábora, ahova elsõsorban a rendszeres véradók és a
hátrányos helyzetû családok gyermekeit
várják. Megközelítõleg negyven gyerekre
számítanak. A helyszín még nem biztos,
de Dunaföldvár mellett a Paks melletti
Cseresznyés puszta is számításba jöhet,
ahol jól felszerelt gyermektábor mûködik.
A tábor utolsó napja egy balatoni fürdõzõ
kirándulást és a veszprémi állatkertbe való
ellátogatást foglalja magába.
A Vöröskereszt is csatlakozott az áprilisi szemétgyûjtõ akcióhoz, melyet az Idegenforgalmi és Természetvédelmi Egyesület kezdeményezett, és a gyermeknapi rendezvényeken, valamint a mentõs napon is
jelen lesz a szervezet. 

érkezett, a következõ szállítmány pedig
250 személyre szóló csomagot tartalmazott. Sikeres volt a hagyományos õszi jótékonysági bál, ahol jelentõs összeg gyûlt
össze. Az elmúlt évben hatékony volt az
együttmûködés a támogató szolgálattal, az
önkormányzattal és a város egyéb civil
szervezeteivel is.
A 22 fõs helyi szolgálat aktivistái szabadidejükben látják el a feladatokat, gyakran családjuktól vonva meg energiát és
idõt.
Szentgyörgyvári Károly, a Dél- Dunántúli Régió vezetõje rendszeres résztvevõje
az évértékelõ közgyûléseknek. Példaértékûnek tekinti a földváriak munkáját és aktivitását, fontosnak tartja, hogy az év során
újabb helyi erõket és forrásokat tudtak
mozgósítani. Mint mondta, értékes és
hasznos a bõvülõ külsõ kapcsolat is, me4.

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy
2011. április 1-jétõl Dunaföldvár Város
Polgármesteri Hivatala ügyfélfogadási
rendje az alábbiak szerint változik:
I. A Polgármesteri Hivatal – Okmányiroda kivételével – ügyfélfogadási rendje:
Hétfõ: 8 – 12 óráig,
Szerda: 8 – 12, 13 – 17 óráig,
Péntek: 8 – 12 óráig.
II. Az Okmányiroda ügyfélfogadási
rendje:
Hétfõ: 8 – 12, 13 – 15,30 óráig,
Kedd: 8 – 12 óráig,
Szerda: 8 – 12, 13 – 17 óráig,
Péntek: 8 – 12 óráig.
III. A polgármester és a jegyzõ ügyfélfogadási rendje:szerdán 8 – 12 óráig. 

Â

Tisztelgõ látogatást tett a vezérigazgató
Április 6-án a városházán tett tisztelgõ látogatást Pécsi Szabó Miklós a Pannonia
Ethanol Zrt. vezérigazgatója, aki július
elsején veszi át az épülõfélben levõ üzem
vezetését. Városunk polgármesterét tájékoztatta az eddigi munkákról, illetve a
következõ idõszak feladatairól.


SZABADOS SÁMUEL

Az építkezés a tervek szerint halad, s ha
nem jön közbe rendkívüli esemény, jövõ
év március elsején megindulhat a termelés. 75 fõs dolgozói létszámmal számolnak a kezdéskor. A legmodernebb technikával felszerelt üzemben szinte minden
munkafolyamat gépesítve lesz, ezért a jövõben csak minimális létszámnövelés
várható.
A vezérigazgató örömét fejezte ki amiatt, hogy nagy az érdeklõdés már az épít-

Pécsi Szabó Miklós

kezés idõszakában is. Sokan figyelemmel
kísérik a munkát, s tömeges az érdeklõdés
a munkahelyek iránt.
Mint mondta, jelenleg csak heti egykét napot tölt városunkban, de ez idõ alatt
is sok információt szerzett településünkrõl. Földvárt eddig csak a Dunáról ismer-

Interaktív tábla az
oktatásban

te Pécsi Szabó Miklós, mivel több, mint
tíz éve résztvevõje a Budapest-Baja maratoni vízitúrának. A híd mindig a reményt
jelentette számára, mivel félúton van a
két város között. Örül, hogy ezután több
ideje lesz magát a települést is alaposabban megismernie. Kifejezte reményét,
hogy az üzem és dolgozói aktív részesei
lesznek a közéletnek is, és a maguk módján elõsegítik településünk városiasodását, fejlõdését.
A bioethanol gyár színfoltja lesz a környéknek is, mivel az építkezések befejezése után rehabilitálják a teljes környezetet,
parkosítással, faültetéssel teszik esztétikussá a területet. Közvetve a környék sok
települését érinti majd a termelés beindulása, hiszen az alapanyagot fõleg a közeli
termelõktõl remélik. A velük való egyeztetés folyamatban van. 

Sajtóközlemény a

Kormányablak-Integrált
Ügyfélszolgálati Iroda
mûködésének Tolna megyei tapasztalatairól

A Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Közoktatási Intézményfenntartó Társulás nevében Dunaföldvár Város Önkormányzata a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
keretében a TIOP-1.1.1-07/1 pályázaton több mint 16 millió
forintot nyert az oktatásban használt számítástechnikai
eszközök beszerzésére.

Továbbra is töretlen az érdeklõdés a 2011. január 3-án megnyílt Kormányablakok által nyújtott szolgáltatások iránt. Az eddig eltelt idõszakban több mint 1000 ember fordult megoldandó ügyeivel a szekszárdi ügyfélszolgálati irodához.
Legtöbben eddig információt és tájékoztatást kértek az integrált ügyfélszolgálaton. Egyre többen élnek azonban azzal a lehetõséggel, hogy hatósági ügyeiket is a Kormányablaknál intézzék. Fokozottabb érdeklõdés figyelhetõ meg az ügyfélkapuk
létesítése, valamint a gyermekgondozási segély és a családi
pótlék igénylése iránt.
A Kormányablakok teljes körû ügyintézést biztosítanak továbbá azon ügyfelek részére, akik ügyfélkapu létesítése, vállalkozói tevékenység bejelentése, vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos adatváltozás, vállalkozói tevékenység megszüntetése,
illetve biztosítási jogviszonyt lekérdezõ szolgáltatás ügyében
fordulnak az ügyfélszolgálathoz.
Az eddig meglévõ ügykörök folyamatos bõvítésének eredményeként 2011. március 16-tól, az egyszerûsített honosítási kérelmekkel kapcsolatban is várják az ügyfelek megkeresését. A
Kormányablakok a közeljövõben az Új Széchenyi Terv információs központjaként is fognak mûködni.
A szekszárdi kormányablak munkanapokon 8-20 óráig áll az
ügyfelek rendelkezésére Szekszárdon, a Garay tér 4-6. szám
alatt.
Tisztelettel: Tóth Ferenc, kormánymegbízott

KOVÁCS ANIKÓ
Önkormányzati saját forrás biztosítása nélkül a Beszédes József Általános Iskola 9 multimédia futtatásra is alkalmas munkaállomást (PC+monitor), 4 interaktív táblát, laptopot, és projektort is magában foglaló tantermi csomagot, 1 szerver csomagot, 1 szavazó csomagot kap, a Magyar László Gimnázium és
Szakiskola pedig 28 számítógépet, 5 tantermi csomagot és 1
szavazó csomagot, valamint kiépítésre kerül mindkét intézményben egy-egy WIFI rendszer.
Az eszközök szállítója az Alex Fémbútor Kft. közbeszerzési
eljárás keretében került kiválasztásra. A támogatásból a legkorszerûbb számítástechnikai eszközök kerülnek beszerzésre, mivel
az eljárás során az elõírt minimum mûszaki paraméterekhez képest megajánlott többlet mûszaki tartalom is értékelésre került.
Az eszközök április hónapban kerülnek leszállításra és telepítésre, így várhatóan a tavaszi szünet után a dunaföldvári diákok a korszerû taneszközök segítségével gyorsabban és hatékonyabban sajátíthatják majd el a kötelezõ tananyagot.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 
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Üléstermi
tudósítások
Dunaföldvár Város Képviselõ-testülete
március 8-án tartotta soros ülését, melynek napirendjén 40 nyilvános és 2 zárt
ülésen tárgyalandó téma szerepelt.


BAKSAY ERIKA

Az elsõ napirendben a képviselõk ismét
kísérletet tettek az alpolgármester megválasztására. Takács Zoltánt 4-5 arányban
ezúttal sem választotta meg a testület.
A következõkben a képviselõk beszámolót fogadtak el a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, rendezték a DDIF Zrt.
tagi hitelét, módosítottak tavalyi költségvetési rendeletüket, majd elfogadták a város 2011. évi költségvetési rendeletét. Ennek fõ számai a következõk: bevétel 2 milliárd 138 millió 606 ezer Ft, kiadás 2 milliárd 394 millió 162 ezer Ft, hiány 226 millió 820 ezer Ft.
A következõ napirendekben a testület elfogadta a Bölcske és Környéke Jelzõrendszeres Házi Segítségnyújtás Intézményfenntartó Társulás 2011-es költségvetését,
ill. Dunaföldvár Város Önkormányzata
Képviselõ-testületének Gazdasági Prog-

ramját a 2011-2014. évre. A képviselõk felülvizsgálták SZMSZ-üket, elfogadták a
Polgármesteri Hivatal Ügyrendjét, illetve a
hivatal gazdasági szervezetének ügyrendjét.
A testület módosította egyes helyi rendeleteit: az állattartásról, a köztisztaságról, a
közterületek használatáról, a zaj és rezgésvédelemrõl és a temetkezésrõl szóló rendeleteit, majd módosította helyi szociális és
adórendeletét.
Megszabta a házasságkötés és más családi
események szolgáltatási díjait, módosította
vagyonrendeletét, majd döntött a gyógyfürdõ komplex energetikai felújítása tárgyában
a kivitelezési munkálatok elvégzésére felkérendõ ajánlattevõkrõl és az eljárásban résztvevõ bíráló bizottság tagjairól.
A képviselõk tárgyalták a Hõsök tere
partfal stabilizációját, informatikai eszközök beszerzésérõl döntöttek az iskola
TIOP pályázatára beérkezett ajánlatai
alapján, a DBM MONI tagintézményeinek
elhelyezésérõl hallgattak meg beszámolót,
majd elfogadták a Paksi Kistérség Közoktatási-fejlesztési Tervét.
Döntöttek a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatról, illetve a Városi Mûvelõdési
Központ érdekeltségnövelõ pályázatának
benyújtásáról, illetve a városi könyvtár állománygyarapítási pályázatáról.

Állást foglaltak a Tarr Kft. által felszámolandó rendszerhasználati díjjal kapcsolatban, ajánlati felhívásról döntöttek a
gyommal fertõzött területeken végzett védekezéssel kapcsolatban, pályázatot írtak
ki köztemetési feladatok ellátására, illetve
módosították a civil szervezetek számára
felajánlott képviselõi tiszteletdíjak miatt a
költségvetési elõirányzatot.
Ezután néhány lakossági kérelmet bíráltak el, illetve tárgyalták a Gemenc Volán
javaslatát a helyi közlekedés üzemeltetése
veszteségének csökkentésére.
Rendezték a gimnázium földterületének
tulajdoni viszonyait, közterület foglalási,
illetve inert (építési) hulladéklerakó ingatlanbérleti szerzõdésérõl döntöttek.
Szindikátusi (konzorciumi) szerzõdést
hoztak létre villamosenergia beszerzésére,
szélerõmû-park létesítésével kapcsolatban
tárgyaltak, majd a Dunavíz Kft. üzemeltetésbe átadott víziközmû bérleti díjait határozták meg.
Az utolsó napirend a zárt ülésrõl került a
nyilvánosra. Az UNIKORN ÉPKER Kft.
kötbérérõl tárgyalt a testület az új iskolaépület átadásával kapcsolatban. A testület hosszas mérlegelés után elállt a kötbér
érvényesítésétõl.
A zárt ülésen a képviselõk lakossági kérelmet bíráltak el. 

Elektronikai hulladék gyûjtõnap Dunaföldváron
Nem lehet elégszer hangsúlyozni közvetlen környezetünk védelmének fontosságát. Az otthonukban keletkezett hulladékok szelektív gyûjtése mindannyiunk
feladata és felelõssége. A szelektív gyûjtésnek ma már rendkívül fontos része az
elektromos és elektronikai hulladékok
(e-hulladékok) megfelelõ kezelésérõl
történõ gondoskodás is.
ELECTRO-COORD MAGYARORSZÁG
NONPROFIT KFT. ÉS DUNAFÖLDVÁR VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA


Hazánkban évente mintegy 120.000 tonna
háztartási e-hulladék képzõdik, ebbõl kb.
40.000 tonna kerül visszagyûjtésre. Az
Electro-Coord Magyarország a lakossági ehulladékok újrahasznosításának koordinálására szakosodott közhasznú szervezetként,
országos logisztikai hálózatán keresztül közel 30.000 tonnát gyûjt vissza, és ennek a
mennyiségnek a 80-85%-át hasznosítja újra.

Az Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft. és Dunaföldvár Város Önkormányzata arra szeretné felhívni a lakosok
figyelmét, hogy az elhasznált, elromlott
vagy feleslegessé vált elektromos és elektronikai készülékek nem a kukába valók.
Ennek érdekében és egyben a környezettudatos szemléletre ösztönözve, az e-hulladékok szervezett begyûjtését kívánjuk
megvalósítani településünkön.
Lakosaink térítésmentesen adhatják le a
háztartásukban keletkezett – fõalkatrészekkel rendelkezõ – hulladékká vált
elektromos készülékeiket. 2011. április 16án, szombaton 9-15 óra között az ElectroCoord Magyarország konténerei és munkatársai térítésmentesen fogadják lakosainktól az elhasznált, üzemképtelen, kidobásra szánt – egykor elektromos árammal
mûködött, kizárólag háztartásokban használatos - készülékeket az alábbi gyûjtõponton: Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca
6.

9., a Szerb templom mellett kijelölt területen.
Mi tartozik az elektronikai hulladékok
körébe?
– háztartási kisgépek (pl. hajszárító, vasaló, kenyérpirító)
– háztartási nagygépek (pl. hûtõgép, mosógép, bojler, villanytûzhely)
– barkácsgépek (pl. fúrógép, hegesztõ
trafó, fûnyírógép)
– szórakoztató elektronikai készülékek
(pl. TV, video-, DVD lejátszó, hi-fi )
– számítógépek, monitorok
– fénycsövek, kompakt izzók, lámpatestek.
Szelektív gyûjtésük fontos, mert feldolgozás elõtt el kell távolítani a környezetre
különösen veszélyes – sok esetben rákkeltõ - és csak speciálisan kezelhetõ anyagokat (pl. higany, azbeszt, brómtartalmú mûanyagok).
A gyûjtõnapon összegyûjtött e-hulla- Â

Â dékot az Electro-Coord Magyarország
Nonprofit Kft. az egész országra kiterjedõ
logisztikai hálózatán keresztül juttatja el a
feldolgozó üzemekbe, ahol az Európai
Unió elõírásainak megfelelõen feldolgozzák azokat és a kinyert másodlagos nyers-

anyagok 80-85%-a újrahasznosításra kerül.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a gyûjtés
háztartási mennyiségre vonatkozik (néhány darab/háztartás). Gazdasági társaságoktól, cégektõl, vállalkozásoktól, közin-

Lakossági veszélyes hulladékgyûjtés


DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2011. április 16. (szombat) 9-tõl 12 óráig a Dunaföldvár, Kossuth L. u. 9. szám
alatt, a Szerb templom melletti területen.
Az akcióban a lakosság részérõl következõ hulladékokat lehet díjmentesen leadni:
– Festék maradék (szilárd)
– Festék maradék (folyékony)
– Irodatechnikai hulladék
– Ragasztó- és gyantamaradék
– Halogénmentes oldószer (Folyékony)
– Hígító maradék
– Növényvédõszeres göngyöleg
– Festékes fém csomagolási hulladék

A Dél-Dunántúli Ökoturisztikai
Klaszter is szeretne hozzájárulni az

Erdõ Nemzetközi Éve

– Gyógyszeres mûanyag csomagolási
hulladék
– Olajos mûanyag csomagolási hulladék
– Sprays flakon
– Olajos abszorbens
– Használt gumiköpeny (szgk, tgk)
– Savas ólomakkumulátor
– Szigetelõanyagok, amelyek különböznek a 17 06 01 (azbeszt tartalmú szigetelõanyag) és 17 06 03-tól (egyéb szigetelõanyagok, amelyek veszélyes anyagokból
állnak vagy azokat tartalmazzák)
– Egészségügyi hulladék
– Gyógyszer hulladék
– Bizalmas iratok ellenõrzött megsem-

Kötelezõ veszett ség elleni oltás
DR. SCHMIEDER LÁSZLÓ,

sikeréhez



Az ENSZ 2008-ban meghirdette az
„Ültess a Bolygóért – Milliárd Fa Kampány” elnevezésû programját. A nagy
siker eredményeként a 2011-es évet az
Erdõ Nemzetközi Évének nyilvánította
az ENSZ. A hangsúly a facsemete ültetés mellett a fenntartható erdõgazdálkodási formák megismertetésén és alkalmazásán van.
A Klaszter nyitókonferenciáját is
részben ennek a témának szentelte, 2011
õszén pedig az erdõ hete programsorozathoz csatlakozva számos érdekes és
tartalmas program kerül megszervezésre
a Klaszter tagjainál.
Együttmûködésben részt vesznek a
Dél-Dunántúl legjelentõsebb erdei iskolái, akik folyamatos szakmai munkájukkal segítik elõ az Erdõk Nemzetközi Éve
céljainak megvalósítását.
További információk a www.gyeregyalog.hu oldalon találhatók. 

Értesítem a lakosokat, hogy városunkban 2011. április 20-án, szerdán 9-tõl 12
és 13-tól 17 óráig kampányoltást tartunk
kutyák veszettség elleni immunizálása
céljából.
Minden 3 hónaposnál idõsebb kutya
oltása és féreghajtása kötelezõ!
Kérjük, az oltási könyvet mindenki
hozza magával!
A kampány ideje alatt az oltás díja
2.500 Ft. A féregtelenítõ tablettáért (200
Ft/db 10 kg-onként) és az új oltási könyvért külön fizetni kell.
Egyéb idõpontokban az oltás díja
3.000 Ft, a kiszállásé 500 Ft.
Az oltás elmulasztása esetén a
164/2008 (XII.20.) FVM rendelet alapján 75.000 – 225.000 Ft büntetést kell
kiszabni.
Az oltás helyei Dunaföldváron:
Dr. Cziger Zsolt Szent István u. 25.
Dr. Schmieder László József tér 9.
Túri Állatklinika Beszédes sor 2-4. 

HATÓSÁGI ÁLLATORVOS
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tézményektõl nem áll módunkban e-hulladékot átvenni.
A mi felelõsségünk is, hogy ne növeljük
tovább az egyre nagyobb méreteket öltõ
hulladékhegyeket. Kérjük, tegyen Ön is
Dunaföldvár tiszta környezetéért! 

misítése
– Növényvédõszer maradék
– Fénycsõ
– Szárazelem
Kérjük a lakosokat, hogy a hulladékfajtákat külön csomagolva, a folyékony hulladékokat csepegésmentes edényben hozzák a helyszínre!
Az önkormányzat fenntartja azt a jogát,
hogy az akciót a meghirdetett idõpont (12
óra) elõtt lezárja, amennyiben azt a pénzügyi keret úgy kívánja! 

Lakossági zöldhulladék-gyûjtés
DUNAFÖLDVÁR VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA


A Dunanett Kft. 2011. április 30-án
(szombaton) zöldhulladék - gyûjtést végez a lakosok részére. A gyûjtõjárat
ezen a napon elszállítja a családi házas
ingatlanokon képzõdött zöldhulladékot.
A zöldhulladékot az ingatlan elõtti
közterületen kell elhelyezni a szállítási
útvonal közelében, oly módon, hogy a
gyûjtõjáratra történõ felrakása biztonságosan elvégezhetõ legyen. A szállításra
elõkészített zöldhulladék nem akadályozhatja a közlekedést.
A zöldhulladék fogalmába tartozik a
levágott fû, a levágott faág, avar, lehullott lomb, mindenféle növényi részek.
Az összegyûlt zöldhulladékot rendezett
módon kérjük elhelyezni, átlátszó zsákokban vagy kötegelve. A szállításra
elõkészített kötegek hossza nem haladhatja meg a 70 cm hosszúságot, az így
kialakított köteg legnagyobb súlya 50 kg
lehet. Az ágnyesedék maximum 5 cm
átmérõjû lehet.
Nem szállítják el a zöldhulladékot, ha
az más kategóriába tartozó összetevõket
tartalmaz, pl. háztartási hulladékot, épületek bontásából származó anyagokat,
törmeléket, festékes, vegyszeres dobozokat. 

Érettségi tétel (lett) a Földvári Helikon
„Az emberben minden könyv nyomot
hagy, jegyet a lélekre…”
(Gárdonyi Géza)
2010-ben jelent meg az a szülõföld-antológia, amely a Magyar László Gimnázium
12. b osztályának diákjai számára érettségi
tétel lesz idén az ún. regionális kultúra témakörében.
Köszönjük, ha befizetett adója 1%-ával idén is hozzájárul, a Magyar László
Gimnázium oktatási-nevelési feltételeinek korszerûsítéséhez, a tehetséges diákok versenyeken való részvételéhez, a
gimnáziumi sport és mûvészeti csoportok mûködéséhez.
Kérjük, támogassa idén is Magyar
László Gimnázium „Áldozzunk Gyermekeink Tudásáért” alapítványát! Adószámunk: 19232032-1-17
Köszönjük!
A Magyar László Gimnázium közössége 
Köszönet a támogatásért
A dunaföldvári Annamatia Zenei
Egyesület tisztelettel megköszöni mindazoknak, akik az elmúlt évben is a személyi jövedelemadójuk 1%-át részükre
felajánlották.
A támogatás összege 45.000 Ft volt,
amit a kórus az Alapszabályban meghatározott célokra használt fel.
2011. évben 30 éves fennállását ünnepli a kórus, amit egy jubileumi koncerttel szeretnénk emlékezetessé tenni.
Más programok miatt –Liszt bicentenárium- a jubileumi koncert a jövõ évre tolódik. Természetesen addig is teljes
a felkészülés.
Várjuk ez évben is kedves közönségünk biztatását, anyagi támogatását.
Adószámunk: 18856521-1-17
Köszönjük figyelmüket: az egyesület
vezetõsége 
A Cantemus Vegyeskar felvételt hirdet nõi és férfi szólamaiba. Próba minden héten csütörtökön este 6-kor a Piros
Iskola videotermében.
Szeretettel várunk mindenkit!
Érdeklõdni lehet: 06 20/951-6166 

A helyismereti irodalmi olvasókönyv a
„Dunaföldvár az irodalom tükrében” alcímet kapta, és részben iskolai célra készült;
Lukácsi Pál szerkesztette, s a Part-Oldalak
Kulturális Egylet kiadásában jelent meg.
Úgy tûnik, megvalósult a cél, hogy a kiadvány fölkeltse az érdeklõdést a
Dunaföldvárhoz kötõdõ írók, szerzõk
iránt. Segítséget nyújt a pedagógusok szá-

mára a hon- és népismeret tantárgy helyi
vonatkozásainak illusztrálására, illetve a
magyar irodalom dunaföldvári kötõdésû
szerzõinek, mûveinek összegzõ bemutatására.
A kötet még kapható a Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtárban, a könyvesboltban
és a Tourinform-irodában.
A szerk.

Szent Flórián
Alapítvány a
tûzoltókért

szeg mértéke, és a kuratórium ennek növelésére törekszik. A „Szent Flórián Alapítvány a bajbajutott tûzoltók megsegítésére”
elnevezésû civil szervezet 18862162-1-17
adószámmal rendelkezik, melyre a örömmel várja az 1%-os felajánlásokat nemcsak
a tûzoltóktól, hanem mindazon személyektõl, akik elismerik, értékelik, támogatják a
tûzoltók tevékenységét, és ily módon kívánják õket segíteni.
Mindenki elõtt vitathatatlan, hogy a
tûzoltókra mindig lehet számítani. Ha
baj van, legyen az lakástûz, mûszaki baleset vagy árvíz, akkor a tûzoltók mennek
és segítenek. Ugyanakkor felmerülhet az
a kérdés is, hogy ha a tûzoltó kerül bajba,
akkor rajta kisegít? Ha mentés közben lesérül, kiesik a munkából és kevesebb
pénzt visz haza, ha tragédia éri, ki segíti
õt a családjáról való gondosodásban? A
Szent Flórián Alapítvány igyekszik mindent megtenni a segítségnyújtásban, és
igen nagy szüksége van minden egyes
SZJA 1%-ra. 

Két segélykérelemrõl döntött a Szent
Flórián Alapítvány kuratóriuma a Bonyhádon tartott márciusi ülésén. Az összejövetel legfontosabb témái közt szerepelt a
múlt évi költségvetés alakulása, a személyi
jövedelemadók (SZJA) 1%-ából származó
bevétel. Ennek kapcsán a kuratórium sajnálattal nyugtázta, hogy a múlt évben
csökkent az adakozás, így az elõzõ évekhez képest kevesebben utalták ide adójuk
1%-át.
Az alapítvány kilenc évvel ezelõtt azzal
a céllal alakult, hogy a bajbajutott, a segítségre szoruló tûzoltókat támogassa. Alaptõkéjébõl, valamint az SZJA 1%-ából gazdálkodik, és ebbõl tud segítséget nyújtani.
Éppen ezért fontos az adóból befolyó ösz-

Takarítónapot szervezett a horgászegyesület
A tél során megválasztott új vezetõség
március 13-án, vasárnap, takarító-, karbantartó napot rendezett a tagság részvételével a Kis-Dunán.


SZABADOS SÁMUEL

Kiss Lajos egyesületi elnök sikeresnek
minõsítette az akciót, mely során a horgásztanyánál több mint negyvenen, a
dunaegyházi szakaszon pedig tízen tevékenykedtek a délelõtt során. Az elnök szerint ráfért már egy alapos takarítás a területre. A levél, szemét összegyûjtése fõleg
az idõsebbek dolga volt, de sor került a közeli fák metszésére, nyesésére is. Az évek
óta korhadó, szétesett csónakokat egy
8.

helyre gyûjtötték, majd elégették.
A móló javítása során hordókat cseréltek
ki, s elõkerült a hegesztõ is. Az idõjárás is
kegyes volt az aktivistákhoz, a kora tavaszi
idõben mindenkinek jólesett a szabad levegõn való mozgás.
Â

Â A vezetõség szerint ez az alkalom
csak kezdete volt egy hosszabb folyamatnak, mely során megújul majd az egész
horgásztanya és környéke. Van még tennivaló, például az épület felújítása. A jövõben szeretnék, ha egyfajta szabadidõ
parkká alakulna a terület, ahol a horgászokon kívül a családok, a pihenni, kikapcsolódni szándékozók is megfordul-

nának. Ehhez azonban vonzóvá kell tenni
a környezetet például a tisztasággal, rendezettséggel és az alapvetõ szolgáltatások biztosításával.
A kellemes és szép természeti környezet
adott, ezt kell még jobban kihasználni. Az
idõsebb horgászok még emlékeznek rá,
hogy évtizedekkel ezelõtt vasárnaponként
benépesült a tanya és környéke kirándu-

Új kezdeményezés a túlparton


JOÓ MIHÁLY,

AZ EGYESÜLET ELNÖKE

Egy új civil kezdeményezésrõl szeretnék
beszámolni a Part-Oldalak olvasóinak.
Szervezetünk a solti, Petõfitelep Jövõjéért
Egyesület, a közösségi élet szervezését, a
gyermekek, a fiatalok és a családok segítését tûzte zászlajára.
Az elõzményekrõl röviden annyit, hogy
az önkormányzatokat érintõ gazdasági nehézségek a városnak ezen részét jobban
sújtották. Az évtizedek óta mûködõ (akkor
is helyi összefogásból induló) telepi óvoda
3 éve bezárt. Az itt élõk régóta keresték a
megoldást. Többszöri próbálkozás után ez
év februárjában egy civil kezdeményezés
életre hívásával találtuk meg a kiutat.
Fõ célunk a jelenleg kihasználatlan óvodaépületben egy családi napközi indítása,
amely már 5 hónapos kortól foglalkozhat
gyermekek felügyeletével és egész napos el-

Április negyedike
Április 4-e a Magyar Népköztársaság
hivatalos állami ünnepe volt 1950-tõl
1989-ig. A munkaszüneti napon országszerte megemlékezéseket tartottak. Budapesten a Hõsök terén, a Sztálin szobor
talapzatánál felépített emelvényen (1956
után csak az emelvény maradt változatlan) az ország vezetõi, a meghívott vendégek követték végig a katonai díszszemlét, melyen a rendszer fitogtatta a
katonai erejét, felvonultatta a legmodernebb haditechnikát. A gyárak, üzemek
dolgozói, az iskolások kötelezõ részvételével zajlott a megemlékezés. A temetõkben megkoszorúzták az elesett katonák
síremlékeit.
Hazánkban 1945 óta megünnepeltük a
háború befejezését. Ugyanakkor a szov-

látásával is. Megkönnyítve ezzel a munkahelyükre visszatérni kívánó, illetve kényszerülõ édesanyák dolgát. A kicsiken kívül természetesen a nagyobb gyermekekrõl sem
feledkezünk el. (A családi napközi 14 éves
korig fogadhat gyermekeket.) Délutáni és
szünidei ellátásukat szeretnénk felvállalni,
amelyben a közösségi ház mellett a mostani
sportpálya többfunkciós sportparkká történõ
fejlesztése is segítségünkre lesz.
jetek megszálló hadsereget állomásoztattak az országunkban és beleszólásuk
volt a belpolitikánkba.


KISS ÉVA

Valójában nem ezen a napon ért véget a
háború Magyarországon. Nemesmedvesen
1945. április 4-én nagy gyõzelmet aratott a
szovjet hadsereg. Az eseményt úgy értelmezhették a vezetõk, hogy vége a háborúnak, vagy csak egy jó dátumnak tûnt. Ki
tudja? Valójában ekkor még nagy csaták
zajlottak Körmend környékén; az utolsó
német katona április 12-én hagyta el hazánkat.
Van, akinek ez a dátum a II. világháború
végét jelentette; a civil lakosság átélte az
öldöklést, a szovjet hadsereg atrocitásait, a
megszállás kezdetét, így az ünneplésbe keserûség vegyült. Közel 200 ezer civilt vittek „malenkij robotra” a Szovjetunióba; je9.

lókkal. Az itt rendezett majálisokra jöttek
soltiak és egyháziak is, ki gyalog, ki kerékpáron. Ezt a hangulatot és állapotot szeretnék visszaállítani az egyesület tagjai.
Az év során a terület karbantartása a
gondnok feladata lesz, de õsszel és tavaszszal minden évben szerveznek nagyobb
létszám mozgósításával a mostanihoz hasonló területrendezõ napot. 

Fontos megjegyezni, hogy mindezeket a
célokat non-profit formában, nem a gazdasági haszonszerzés szándékával szeretnénk
megvalósítani.
Az elképzeléseket a városvezetés is támogatja. A képviselõ-testület határozatot
fogadott el az épület és a sportpálya kezelésének átadásáról.
Mivel Petõfitelep csupán néhány kilométer Dunaföldvártól, úgy gondoljuk,
hogy Földváron is vannak olyan szülõk,
akik érintettek lehetnek, illetve fontosnak
vélik a családias hangulatot, a kis közösséget, a rugalmas nyitva tartást, továbbá szívesen igénybe vennék a nyári táborok, a
különféle kulturális- és sportrendezvények
adta lehetõségeket.
Amennyiben sikerült felkelteni érdeklõdésüket, szívesen várjuk kérdéseiket és
észrevételeiket a következõ telefonszámokon: 20/992-8616, 70/361-5055, valamint a petofitelep.jovojeert@gmail.com
elérhetõségen. 

lentette ez a dátum tehát a késõbb kiépült
egypárti diktatúra kezdetét.
Másoknak felszabadulást adott a II. világháború vége, szabadulást a lágerekbõl,
menekülést a munkaszolgálatból; a nyilasuralom végét.
Az 1948-ban alapított Kossuth- díjat,
melyet kezdetben az irodalom, a tudomány, és a mûvészet kiemelkedõ alkotóinak adományoztak, 1965-tõl a rendszerváltásig április 4-én osztották ki.
Mi történt ezen a napon, hogyan ünnepeltünk?
A.: 1948-ban, amikor iskolába jártam
Pesten, nekünk is kötelezõen ki kellett vonulni a Hõsök terére. Nem jutottunk el
odáig, egy mellékutcában álltunk, olyan
tömeg volt, hogy nem jutottunk be a térre.
Semmit sem láttunk, hallottunk.
B.: Az 1960-as év elején este tartottak
Földváron egy fáklyás felvonulást 4-e elõ-

estéjén. Mi alsós iskolások, emlékszem, lampionokkal vonultunk végig a
Kossuth Lajos utcán. A
tanácsház sarkán, magasan a falon a pléhjancsiból (hangszóró) zene szólt
fémes, torz hangon. A teraszon álló vezetõség és
az orosz helyõrség tisztjei
köszöntötték a vonulókat.
A Béke tér megtelt emberrel, a részvétel kötelezõ volt. Beszédek követték egymást.
C.: Ünnepek elõtt a munkahelyeken el
kellett zárni az írógépeket, stencilezõket.
B.: Egyetemeken, fõiskolákon kötelezõ
tárgy volt a honvédelmi oktatás. Ennek keretén belül lõgyakorlaton is részt kellett
venni. Kimentünk a lõtérre, az oktató megfeledkezett arról, hogy másnap, 4-én ünnep van, számunkra ekkor kezdõdött a tavaszi szünet. Megúsztuk a lõgyakorlatot,
mert a puskák el voltak zárva.
D:. 1956 után a magyar laktanyába be-

költöztek az oroszok. Saját zenekaruk is volt. A
zenekar minden évben
már reggel ötkor rázendített az ablakunk alatt.
Nem örültem, mert késõ
éjszakáig dolgoztam, korai volt az ébresztõ.
E.: A Kossuth Lajos utca közepén, a posta körül
volt a gyülekezõ. A tömeg
transzparensekkel, zászlókkal vonult. Beálltam a
sorba, és néhány lépés
után megléptem, nem
akartam ünnepelni. Többen álltak a városháza erkélyén. A beszédet általában a párttitkár tartotta. Egész délelõtt tartott a program. A beszédek után a tömeg levonult a
parkba, a szovjet emlékmûhöz. Elõl ment a
katonazenekar. A helyi vezetõk és az orosz
katonai vezetõk megkoszorúzták az elesett
katonák emlékmûvét.
D.: Az ötvenes években ( is ) beépített
emberek figyelték, ki van jelen. Akinek
munkahelye volt, inkább részt vett a ren-

dezvényeken, meg voltak félemlítve az
emberek.
E.: A hetvenes évek elején, hogy hoszszabb legyen a hétvége átrendezték a napokat, április 4-ét április 1-jén ünnepeltük,
kocsin ketrecekben szállították a téeszek a
disznókat, a terményt.
D.: 1958 óta volt tévé a munkahelyemen, a ’60-as évektõl helyszíni közvetítést
láthatott az ország a budapesti ünnepségrõl. Utáltam az ünnepeket, amiket ezek
rendeztek.
C.: Mint általában minden ünnepkor már
napokkal korábban kitették a nemzeti és
vörös zászlókat a házakra. Magánházon elvétve voltak, de az intézményeken mindenütt lengtek. Kitört a tavaszi szünet, délután egy csapat fiú focizni indult. Útközben azzal szórakoztak, ki tud felugrani
olyan magasra, hogy elérjen egy zászlót.
Egyikük, szerencsétlenségére pont a rendõrségre kitûzött zászlót elérte, és a vörös
zászló egy darabja hangos reccsenéssel leszakadt. Bent meghallották, a fiúkat elkapták. A tettest kitiltották az ország összes
középiskolájából. 

Kellemes emlékekkel távoztak a német diákok
A németországi testvérváros, Weikersheim középiskolájával gimnáziumunk
évek óta szoros kapcsolatot tart fenn. A
diákcserék keretei közt német vagy magyar fiatalok töltenek bizonyos idõt egymás iskoláiban. Március végén öt német
diák érkezett egy hétre Dunaföldvárra.


SZABADOS SÁMUEL

A német középiskolások magyar diákok
családjainál lettek elszállásolva, és ez idõ
alatt a gimnázium életével ismerkedtek,
órákat látogattak, diákrendezvényeken
vettek részt. A szabadidõs programokat
pedig Rabóczki Ildikó és Patakiné Kovács
Veronika tanárnõ mellett a vendéglátó
gyerekek és szüleik szervezték számukra
azzal a céllal, hogy ismerjék meg Magyarországot, kultúránkat, és érezzék jól magukat nálunk.
Az itt töltött idõt valamennyien kellemesnek és hasznosnak érezték. Antonia
Stenz elõször járt hazánkban, örült, hogy
egy más kultúrát ismerhetett meg, melynek
vannak hasonló vonásai a németével, de
vannak jelentõs eltérések is. Finomnak tartotta a magyar ételeket és kedvesnek az

embereket. A vendéglátói Budapestre vitték egynapos kirándulásra. Korábban sokat hallott fõvárosunkról, járva ott igazi világvárosnak tartja.
Gimnáziumi tapasztalata szerint a magyar oktatásrendszer kissé eltér a némettõl.
Itt több tárgyat tanulnak a diákok. Az iskola hangulata szerinte kellemes, meglepte a
tanárok és a diákok emberi, közvetlen kapcsolata.
Kristin Mollingert vendéglátói a Balatonhoz vitték kirándulni. A németek által
is ismert üdülõhely így kora tavasszal is
szép volt, s mint mondta, szeretne egyszer
nyáron is eljutni a fürdõhelyre. Tetszett ne10.

ki Dunaföldvár kisvárosi hangulata, sokat
szórakozott a magyar diákokkal. Jártak biliárdozni, sportolni. Szerinte a magyar
gyerekek elég jól beszélnek németül, de az
angol szavakat kicsit furán ejtik.
Az utolsó napon a városházán Keresztes
Lajos polgármester is vendégül látta a diákokat. Meglepõdtek, hogy a polgármester
német nyelven társalgott velük, beszélt nekik a város múltjáról, a németországi kapcsolatokról és a jövõbeni lehetõségekrõl.
Búcsúzáskor mindegyik diák jelezte,
hogy szeretne valamikor visszatérni Magyarországra családjával, vagy akár egyedül is. 

Húsvéti
Játszóház
Kedves Gyerekek!
Április 21-én (csütörtökön) 10 órára
gyertek el a mûvelõdési központba, ahol
Húsvéti Játszóházzal várunk benneteket!
Betti, Dóri, Attila

Várostörténeti vetélkedõ
A város napjához kötõdõen 1999 óta
minden évben megrendezi a mûvelõdési
központ a helytörténeti vetélkedõt. Az
idei esztendõben március 10-én zajlott
az versengés, amelyben 10 csapat, azaz
40 gyermek vett részt.


VICZAINÉ LAJKÓ ANITA

A versenyt a 7-8. osztályos korosztály
számára hirdették meg a szervezõk, így
nemcsak az általános iskola végzõsei, hanem a Magyar László Gimnázium 6 évfolyamos képzésében résztvevõ 7-8. osztályos diákok is jelentkezhettek. A
mikrotérségi iskola diákjai nem vettek
részt a megmérettetésen, hiszen ez a verseny elsõsorban helytörténeti jellege miatt
Dunaföldvár városához kötõdik.
Változás éppen az idei esztendõben történt, ugyanis a szervezõk egy kicsit elrugaszkodtak a szigorúan csak a városhoz

kötõdõ témáktól. Az idén a Dunához kapcsolódó anyagból kellett felkészülniük a
diákoknak. Elmélyedhettek például a Duna élõvilágában, ismereteket szerezhettek
a Duna-hidakról, a dunai hajókról és hajózásról.
A verseny összeállítói, Fafkáné Simon
Ildikó valamint Szászvári Józsefné, Terike
néni arra törekedtek, hogy érdekes, izgal-

Élõ néphagyomány
Ezzel a címmel tartott elõadást Balázs
Kovács Sándor néprajzkutató a Rátkay
László Irodalmi Kávéház március 22-i
összejövetelén a Marcipán Cukrászdában.


BALOGH EMESE

Balázs Kovács Sándor Tolna megyei
néprajzkutató, muzeológus, történész a
Sárközben nevelkedett. Gyermekként
tagja volt az országos hírû Sárpilisi Népi
Együttesnek, s ez meghatározta kötõdését a szülõföldhöz. Történelem szakos tanári, népmûvelõi oklevelet szerzett. Tudományos kutatómunkával Andorka Rudolf szociológus ösztönzésére kezdett el
foglalkozni. Jelenleg a szekszárdi
Wosinsky Mór Megyei Múzeum munkatársa, néprajzos fõmuzeológus, emellett a
Pécsi Tudományegyetem Néprajzi Tanszékének tanára. Napjainkban is folytatja
a Sárközre vonatkozó kutatásait, kiegészítve a néprajzilag rokon Baranya és
Bács-Kiskun megyei kistelepülések
anyagaival.
Balázs Kovács Sándor Tolna megye
gazdag néphagyományairól beszélt közönségének, melyek között – mint mondta - nem egy élõ hagyomány létezik. A

mohácsi busójárás talán a legismertebb
ezek közül, de az egyes kistelepüléseken
tartott téltemetés vagy az életkorokhoz
kötõdõ népszokások is élõnek mondhatóak.
Tolna megye néprajzi szempontból talán
a leggazdagabb a 19 megyénk közülmondta Balázs Kovács Sándor -, ami köszönhetõ az itt élõ nemzetiségi csoportoknak (többek között németség, bukovinai
székelyek, felvidéki magyarok) és a néprajzi csoportoknak (pl. Sárköz, Duna-mente, Bogyiszló). A múzeumok mellett megközelítõleg 80 tájház, irodalmi emlékhely
õrzi e vidék tárgyi, szellemi emlékeit, teszi
kézzelfoghatóvá a néphagyományt. Ez
igen jó arány, hiszen Tolna megyében 104
11.

mas, kreatív feladatokkal dolgoztassák
meg a résztvevõket. Terike néni évek óta
nemcsak a feladatok kitalálásában vesz
részt, hanem a zsûri elnökeként is aktív részese a versengésnek.
Az általános iskolából hat, míg a Magyar
László Gimnáziumból négy csapat érkezett.
Az I. helyet a Beszédes József Általános Iskola négy végzõse szerezte meg, a II. III. és
IV. helyet pedig a gimnázium diákjai foglalhatták el a képzeletbeli dobogón.
A nyertes diákok könyvjutalomban részesültek, amelyet a mûvelõdési központ
finanszírozott. Ezen kívül Deák Ilona az
MLG büfé, Tóth István a Tóth Cukrászda,
Nagy László a Marcipán Cukrászda valamint Szõke Zoltán a Centrum Étterem tulajdonosa ajánlott fel a gyõzteseknek „elfogyasztható” nyereményeket.
Végül a gyõztes csapat résztvevõi:
Bihary Dávid, Kiss Bertalan, Krisztián Jonatán és Varga Balázs 8.c osztályos tanulók. Felkészítõ tanáruk Niederné Nagy
Zsuzsanna volt. 

település található, így elmondható, hogy
majdnem mindegyiken van valamilyen, a
településhez kapcsolódó gyûjtemény.
Balázs Kovács János a szellemi, kulturális örökségünk összegyûjtésében is szerepet vállal. 2008-ban alakult meg a magyar Szellemi, Kulturális Örökség Igazgatósága, melynek õ a Tolna megyei koordinátora. Ekkortól datálódik a Szellemi, Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzéke, melyrõl - hasonlóan az épített örökségéhez - az UNESCO világörökség listájára kerülhet fel egy-egy kulturális hagyományunk.
A Szellemi, Kulturális Örökség Nemzeti
Jegyzékén jelenleg nyolc elem szerepel: a
népmûvészet mestereinek hagyománykincse (így a 38 Tolna megyei alkotó között
Csepeli Istváné is), a magyar solymászat, a
karcagi birkapaprikás, Kalocsa és Mezõkövesd tárgyalkotó- és folklórkincse, a halasi csipke, a mezõtúri fazekasság és a
mohácsi busójárás. Utóbbi már felkerült a
világörökség listájára is.
A nemzeti jegyzékre bármely civil közösség javasolhat szellemi, kulturális emléket. Mint azt Balázs Kovács Sándor elmondta, a közeljövõben Tolna megye a
Sárköz tárgyalkotó- és folklórmûvészetével, illetve a bukovinai székely betlehemessel pályázik a nemzeti jegyzékre való
felkerülésre. 

A vártnál jobb lett a bortermés
Idén már 35. alkalommal rendezték meg
a Kertbarátok Klubja szervezésében a
városi borversenyt, melyre helyi gazdák
nevezhettek.


SZABADOS SÁMUEL

Szeleczki Sándor klubelnök szerint kevesebb volt a résztvevõ a korábbi évekhez
képest, ami fõleg a múlt évi termés gyengébb minõségének köszönhetõ. Több gazda nem merte megmérettetni a borát, így
idén 71 italt minõsítettek, míg a korábbi
években általában száznál többet bíráltak.
Ez évben is három kategóriában lehetett
nevezni, a vörös és a fehér borok mellett az
óborokat is minõsítették.
Dr. Janky Ferenc egyetemi tanár, borszakértõ évtizedek óta részt vesz a zsûri
munkájában. Alaposan ismeri a helyi viszonyokat és a gazdákat. Örömmel állapította meg, hogy az õszi, kedvezõtlen mutatókhoz viszonyítva jobb lett a termés. A
csapadékban gazdag múlt év sem a meny-

nyiségnek, sem a minõségnek nem kedvezett. Mostanra már fõleg a fehérborok értek be, melyek közül néhány eléri a múlt
év minõségét, de a vörösboroknál is hasonló eredményt lehet remélni. Elmondása
szerint az idei verseny tíz bora volt olyan
minõségû, hogy bármely versenyen megállta volna a helyét.
Az idei termésre még nehéz következtetni Janky docens úr szerint, de a tõkék viszonylag jól teleltek, az erõs fagyok éppen
a mély, nyugalmi állapot idõszakában jelentkeztek. Reménykedni lehet tehát a jobb
termésben.
Keller János kertészmérnök szintén évek
óta minõsít Földváron. Azt tapasztalja,
hogy évrõl évre jobbak a helyi borok Szerinte ez részben annak tudható be, hogy a
gazdák tapasztaltabbak lettek, szakmailag
fejlõdtek, megfogadják a zsûri tanácsait,
ajánlásait. De a szakszerû kezelés és tárolás terén is tapasztal elõrelépést. Mint
mondta, Dunaföldvárnak igen kedvezõ a

Mûvelõdési központ

A TÚRI ÁLLATKÓRHÁZ FELVÉTELT HIRDET
SZAKSEGÉD MUNKATÁRS SZÁMÁRA
SZÁMÍTÁSTECHNIKAI JÁRTASSÁG, ÉRETTSÉGI
BIZONYÍTVÁNY ÉS LOVAK ÁPOLÁSÁBAN
GYAKORLAT SZÜKSÉGES.
HÍVHATÓ MOBIL TELEFONSZÁM: 06 30 2 096 096

Áprilisi programok
2011.04.19. kedd 10:00, 14:00
ZÖLDBOSZORKA
mesejáték a dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház elõadásában
Jegyár: 700 Ft.

TAVASZI EBOLTÁSI AKCIÓ MÁJUS 31-IG A HÉT
MINDEN NAPJÁN DÉLIG A TÚRI ÁLLATKÓRHÁZBAN
DUNAFÖLDVÁRON!

2011.04.19. kedd 14:30 – FÖLD NAPJA

TELEFONSZÁMUNK: 06 30 2 096 096
A VESZETTSÉG ELLENI OLTÁS 2.500 FT + FÉREGHAJTÓ

2011.04.19. kedd 17:00
SZEZONNYITÓ A VÁRBAN
Helyi alkotók tárlata és Babák népviseletben kiállítások megnyitója. Zenés programok.

A TÚRI ÁLLATKÓRHÁZBAN
KEDVEZMÉNYES ÉS ENGEDMÉNYES KUTYA, MACSKA
IVARTALANÍTÁS IGÉNYELHETÕ

2011.04.28. csütörtök 18:00
FELSZABADULÁS VAGY MEGSZÁLLÁS?
A nagyhatalmak II. világháborús hadicéljai és Magyarországgal
kapcsolatos tervei. Keresztes Lajos elõadása. A belépés díjtalan!

AZ ÁLLATVÉDELMI AKCIÓ 2011. ÁPRILIS 15-MÁJUS 31-IG TART.

AZ ÁLLATVÉDELMI TÁMOGATÁS ÖSSZEGE 4700-9500 FT.
KANKUTYA KEDVEZMÉNYES IVARTALANÍTÁSA
7.400
SZUKAKUTYA KEDVEZMÉNYES IVARTALANÍTÁSA
10 KG TESTTÖMEGIG
13.900
10-25 KG TESTTÖMEGIG
14.900
25 KG TESTTÖMEG FELETT
15.900

klímája, ehhez járul még a löszfalba vájt
pincék nyújtotta elõny. A helyi termelõknek fõleg ezeket az adottságokat kell kihasználniuk.
Keresztes Lajos polgármester szintén a
bíráló bizottság tagja volt. Sajnálta, hogy
idén kevesebben jelentkeztek a versenyre,
mert fontosnak tartja a borok megmérettetését. Ez alkalommal ugyanis országos
szaktekintélyek mondanak véleményt,
hasznos tanácsok hangzanak el a dicséretek és a kritikák során.
A versenyen való sikeres helytállás rangot jelent. Híre járja a városban és a környéken, amire a gazdák joggal lehetnek büszkék. A versenynek köszönhetõ az is, hogy a
földvári borok egyre ismertebbé válnak.
A 35. városi borversenyen 17 arany, 15
ezüst és 17 bronzminõsítés született, tizennégyen részesültek okleveles elismerésben. Nyolc italt nem tudott értékelni a zsûri. A Város Bora kitüntetõ címet vörösbor
kategóriában Gallai Sándor cabernet-je
nyerte, a fehérbor kategóriában Dr.
Markovics Gabriella rajnai rizlingje bizonyult a legjobbnak. 

FT
FT
FT
FT

2011.04.29. péntek 17:00
HÚSVÉTI TÁNCHÁZ
az Ördögszekér Táncegyesület táncosaival.
Közremûködik: Natokabinde zenekar. Jegyár: 700 Ft.

A KUTYÁK AJÁNDÉK CHIP JELÖLÉST KAPNAK.
A CHIP WWW.PETVETDATA.HU HONLAPON TÖRTÉNÕ
REGISZTRÁCIÓJA INGYENES.
KANDÚR MACSKA IVARTALANÍTÁSA
4.500 FT
NÕSTÉNY MACSKA IVARTALANÍTÁSA
7.600 FT

2011.04.30. szombat 15:00
ANYÁKNAPI NÓTA-GÁLA
Közremûködik: Tarnai Kiss László, Madarász Katalin, GyõriSzabó József, Bokor János, Kátai Zsuzsa és Szávolovics
Gabriella. Kísér: Puka Károly és zenekara. Jegyár: 2.500 Ft

IDÕPONT- EGYEZTETÉS!
ÁLLANDÓAN HÍVHATÓ TELEFON: 06 30 2 096 096
12.

Tavasz
Éles karmaival bõrünkbe belemar a fagyos hideg,
Fázós fák ácsorognak az utcán, minden kopár és rideg
Böjt van, merõ szürkeség, lemondás és nélkülözés a táj,
Még alszik az élet, de álmokat szõ, tudja, élni muszáj
Kabátja rejtekébe bújva az ember észre sem veszi,
Egy hóvirág kecses mozdulattal fejét az égre emeli
Álmosan ébred a tavasz, sápadt arcán elömlik a fény,
Virágot varázsol a földbe, szívünkben éled a remény.
Simon István

Hambalkó autósiskola
KRESZ tanfolyam indul:
2011. április 19., május 10., 16 órakor.
Kategóriák: Moped, A, B, C, E, K.
D kategóriás buszvezetõi tanfolyam is indul.
Elsõsegély tanfolyam a helyszínen!
Angol, német, latin, francia nyelvoktatás
Diákoknak óriási kedvezmény!
OKÉV szám: 17–0073–05, Akkreditációs lajstromszám: 0855
Külföldi munkára készülõknek beszédcentrikus felkészítés!

Jelentkezés illetve bõvebb információ:
Dunaföldvár, Fehérvári u. 17. és Dunaújváros, Piac tér Szolgáltatóház I. em.
Telefon: (30) 618–93–99
www.hambalkoautosiskola.hu

Mezõgazdasági termelõk, gazdálkodók figyelem!
Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet megkezdte a 2011. évi
területalapú támogatások elõfinanszírozását.
A finanszírozás maximális mértéke: az elõzõ évi támogatás 80%-a.
Használja ki a lehetõséget, s ebbõl finanszírozza a 2011. év
tavaszi munkáinak költségeit.
Részletekrõl érdeklõdjön a Dunaföldvár és Vidéke
Takarékszövetkezet kirendeltségeinél.

13.

Hív és vár a kajakkenu szakosztály!
A Dunaföldvári Kajak-Kenu Szakosztály
2011. március 29-én ismét kinyitotta kapuit a jelenlegi és volt versenyzõi elõtt.


SZIKLENKA LÁSZLÓ ÉS SZABÓ LÓRÁNT,

EDZÕK

Edzéseinket kedden, csütörtökön és pénteken 16 órától tartjuk, elõzetes egyeztetés
szerint szombati napokon is.
Mindazok számára, akik rendszeresen,
versenyszerûen, vagy csak szabadidejük eltöltésével, idõnként szeretnének sportolni,
biztosítjuk vízitelepünkön a felszerelések
használatát (hajók, lapátok stb.).
Érdeklõdni lehet Sziklenka Lászlónál a
30-97-99-424-es telefonszámon.
Szakosztályunk mindenkit szeretettel vár
és visszavár, az egészséges életmód célkitûzésével.
Ész-Erõ-Egészség! 

Országos Mazsorett
Bajnokság
Gyõr városa adott otthont 2011. április 2án az Országos „A” kategóriás Mazsorett
Bajnokságnak.
BALOGH EMESE
Az országos megmérettetést a GyõrMoson-Sopron Megyei Sporttwirling,
Majorette és Fúvószenekari Szövetség valamint a Magyar Majorette Szövetség szervezte és bonyolította le az Apor Vilmos Katolikus Oktatási Centrumban.
A napjainkra már nemzetközivé szélesedett bajnokságra a dunaföldvári Löfan lányok botos koreográfiával, szóló, páros és
mini formációkkal érkeztek. Eredményes
felkészülésüket és szereplésüket a dobogós,
illetve dobogó közeli helyezéseik mutatják.
Vénusz csoport - junior korcsoport: I. helyezés: Huszárik Helga - Rácz Viktória III.
helyezés: Kovács Dóra - Preiczer Anita III.
helyezés: Fehér Laura - Huszárik Helga Leibinger Anita - Kovács Dóra - Preiczer
Anita IV. helyezés: Beregszászi Aletta
Delfin csoport - senior korcsoport: I. helyezés: Bartalos Hajnalka II. helyezés: Tilli
Fanni I. helyezés: Bartalos Hajnalka Huszárik Tamara I. helyezés: Bartalos Hajnalka - Garbacz Gréta - Huszárik TamaraRivnyák Viktória - Tilli Fanni. 


Autocross - ezúttal a
földvári hölgyek jeleskedtek
Kellemes tavaszi napsütés és jó minõségû
pálya fogadta április 3-án a Seregélyesi
úti crosspályán a versenyzõket és az érdeklõdõket. A Duna Kupa szezonnyitó futamát ezen a napon rendezték, melyet
nagy érdeklõdés kísért: 27 autó nevezett a
versenyre.
SZABADOS SÁMUEL
Kaszás Tamás szervezõ, a DTSE elnöke
szerint ez jó arány az anyagi nehézségek ismeretében. Évekkel ezelõtt több, mint negyven nevezõje is volt a szezonnyitóknak. A
kategóriák száma ezen a napon bõséges volt,
lehetett nevezni Trabant, közép, nagy, szuper
és nõi kategóriában is. Utolsó számként idén
sem maradt el a népszerû szerelõi futam.
A mezõnyben hat újonc debütált, és voltak nagy visszatérõk is. Egy-két év kihagyás
után ismét rajthoz állt a rangidõs Emõdi János Szeghalomról, Nagy István Székesfehérvárról.
A nézõk szórakoztatására légpárnás jármû
bemutatóra is sor került. Az egyenetlen pályán eléggé lomhán mozgott a betonhoz,
vízhez szokott gép.
A Duna Kupa kiírása lehetõvé teszi, hogy
az idõmérõ futamokon és a versenyeken is
két személy üljön az autókban, természetesen a biztonsági elõírások szigorú betartásával. Kaszás Tamás szerint ez a lehetõség a
sportág népszerûsítését növeli, mivel kívülállók is ízelítõt kaphatnak a verseny nagyszerû hangulatából.
A DTSE három versenyzõje nevezett a
közép kategóriában. Sajnos, mûszaki hibák
miatt Kaszás Tamás és Süveges László autója nem tudott rajtolni. Herpai István viszont BMW kocsijával végigküzdötte az
idõmérõt, az elõfutamot és a döntõt, ahol az
ötödik helyen végzett. Kaszás Tamás a szerelõi futamban vigasztalódott, ahol a negyedik lett.
A nõi kategóriába viszont nagyszerû földvári eredmények születtek: Kaszás Ferencné
második, Pálinkás Edit harmadik, Kaszás
Erzsébet pedig hatodik helyen futott be a
célba. Így a DTSE színeiben ezúttal a hölgyek állhattak dobogóra.
A legközelebbi verseny május elsején lesz
a Kecel Ringen. A hosszú nyári szünetre való tekintettel a szervezõk augusztusra terveznek még egy futamot Dunaföldváron. 
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Koszorúzás Puskás
Ferenc születésnapján
A 2009-es emléktábla-állítás óta minden
év április elsején, a világhírû labdarúgó
születésnapján Dunaföldvár városa, a
sportegyesületek valamint a megyei labdarúgó szövetség képviselõi koszorúzási
ünnepség keretei között emlékeznek
Puskás Ferencre. Idén ez alkalomból
Dunaföldvár városa nevében Takács
Zoltán képviselõ-testületi tag helyezte el
a megemlékezés koszorúját, mivel polgármesterünk hivatali elfoglaltsága miatt Budapesten tartózkodott.


SZABADOS SÁMUEL

A megyei szövetség nevében Sóthy
András elnökségi tag, a játékvezetõi bizottság nevében Ráthgéber László koszorúzott az emléktáblánál. Városunk focicsapata, a DFC nevében az egyesületi elnök,
Szabó Péter helyezte el az emlékezés virágait. A Holler UFC is képviseltette magát
néhány ifjú labdarúgója révén, de megjelent az ünnepségen idõs Szászvári Lajos, a
helyi Puskás ereklyék és emlékek aktív
gyûjtõje, aki még az ötvenes évekbõl személyesen ismerte a jeles sportembert.

Hazánk legismertebb sportolója az ötvenes években felesége családi kapcsolatai
révén került városunkba, ahol sok barátra
tett szert. Kilátogatott a helyi focicsapat
edzéseire, beállt a többiek közé focizni, sõt
barátságos mérkõzés erejéig az akkor világhírû klubját, a Budapesti Honvédot is
lehozta Földvárra. Városunk sporttörténetének mind a mai napig a legnagyobb eseménye volt ez az alkalom, melynek több
ezer nézõje volt.
Az emigráció évei után szintén jelentõs
állomás volt Puskás Ferenc életében
Dunaföldvár. Hazaköltözve nem volt lakásuk, így 1983-ban felesége rokonainál, a
takarékszövetkezet feletti lakásban él- Â

Â tek több mint egy hónapig. Ez idõ alatt
felelevenítette régi baráti kapcsolatait, sõt
újakat is kötött. Közvetlensége legendává
vált. Mindenkivel szóba állt néhány perces
beszélgetés erejéig. Élményeit szívesen
megosztotta, s egy alkalommal kilátogatott
a földvári focicsapat egyik bajnoki mérkõzésére is. A focisták és a szurkolók meglepõdve vették tudomásul, hogy a világsztár
ott ül a nézõtéren.
Városunk méltán büszke a Puskás örökségre. Emléktáblánk híre a határokon is
túljutott. A múlt év õszén Németország
egyik tartományának labdarúgó szövetsége rótta le tiszteletét koszorújával a nemzetközi labdarúgóélet egyik legnagyobb
alakja elõtt Dunaföldváron. 

A rájátszásban is
veretlen
Megkezdte tavaszi bajnoki szereplését
városi férfi kézilabda-csapatunk. A
Bács-Kiskun és Tolna megyei gárdákat
magába foglaló regionális bajnokság elsõ hat csapata küzd a rájátszásos rendszerben az elsõségért az úgynevezett felsõházban.
SZABADOS SÁMUEL
Az õszi szezont veretlenül, pontvesztés
nélkül, az elsõ helyen zárták a földvári fiúk. Fölényünkre jellemzõ volt, hogy a legszorosabb mérkõzésen is gyõzelmünk három gólarányos volt. Egyik ellenfelünk
sem tudott igazán megszorítani bennünket.
A téli szünet során a keret nem változott
jelentõsen. Új kapus érkezett Pulai Balázs
személyében. Sajnos, néhányan munkahelyi
elfoglaltság miatt nem tudnak minden mérkõzésen részt venni, ezért az edzõ bõ keretet
alakított ki, fõleg a fiatalabbakra számítva.
A csapat hazai mérkõzéseit továbbra is a
dunavecsei sportcsarnokban játssza.
A tavaszi szezon elsõ két fordulóját is
gyõzelemmel zártuk. Az elsõ mérkõzésen
a Kiskunhalasi UKSC II. gárdáját gyõztük
le magabiztosan. A második találkozón
majdnem meglepetés született, a Dávod
SC-t hazai pályán szoros küzdelemben
csak egyetlen góllal tudtuk legyõzni. A
mérkõzés és a végeredmény figyelmeztetõ
jelzés lehet a továbbiakra: minden mérkõzést komolyan kell vennünk, mert vannak
gárdák, melyek egyenrangú ellenfeleinkké
válhatnak, s csak tudatos, fegyelmezett játékkal tudjuk legyõzni õket. Mindenesetre


elsõ helyünk a tabellán azt jelzi, hogy ismét elérhetõ közelségbe került a magasabb
osztálybeli szereplés.
Eddigi eredmények: Kiskunhalasi
UKSC II- Dunaföldvári VKC 14:23,
Dunaföldvári VKC- Dávod SC 20:19 

Továbbra is a közép mezõnyben a DFC
A téli csapatfúzió után városunkat csak
egy gárda, a DFC képviseli a megyei
labdarúgó bajnokságban.
SZABADOS SÁMUEL
Elsõ osztályú csapatunk március 6-án
kezdte tavaszi bajnoki szereplését, mikor
is Decs volt a vendég. Ellenfelünk a tabellán mögöttünk foglalt helyet, sokan biztos
hazai gyõzelmet vártak. A bemutatkozás,
sajnos, nem hozott gyõzelmet. Már az elsõ
percekben kiderült, hogy vendégeink jól
szervezik játékukat. Stabilan védekeztek,
és tudatosan építették támadásaikat. Ennek
köszönhetõ, hogy a 20. percben megszerezték a vezetést. Ezután támadóbb szellemben fociztunk. A 40. percben Benedikti buktatása miatt büntetõhöz jutottunk,
melyet Schulteisz Attila értékesített. 1:1-es
döntetlennel zárult a félidõ. Fordulás után
mindkét gárda bátran támadott. Kis idõre
át is vettük a kezdeményezést, a Decs viszont tudott újítani. A 75. percben, ellentámadásból megszerezték a vezetést. Ezután
játékunk görcsössé vált, igyekeztünk támadni, de vendégeink kibekkelték az utolsó negyedórát. 2:1-es vereséget szenvedtünk. Ifistáink viszont nagy gólarányú,
8:1-es gyõzelmet arattak.
A következõ fordulóban szintén itthon
játszottunk, Kölesdet fogadtuk. Vendégeink koncentráltak jobban, a 20. percben
büntetõbõl vezetéshez jutottak. A félidõ
vége elõtt pár perccel Tóth György egyenlített. A második játékrészben átvettük a
játék irányítását, szervezettebbek voltak
támadásaink. A félidõ közepén Schulteisz
Attila góljával vezetéshez jutottunk. A hajrában szintén mi tudtunk erõsíteni, a 85.
percben Mészáros gólja állította be a végeredményt, 3:1-es gyõzelmet arattunk. A
fiatalok 7:0-ra kikaptak.
Március 15-én a Tolna ellen elmaradt
õszi mérkõzést kellett pótolni, szintén hazai pályán. A listavezetõ volt a vendégünk.
Egyenrangú partnerei voltunk az elsõ helyen álló gárdának, mindkét oldalon adód

15.

tak helyzetek. Az elsõ félidõben büntetõt
védett kapusunk. A második félidõben a
rutin dominált. Ellenfelünk szerzett egy
gólt, s azt õrizve 1:0-ás gyõzelmet aratott.
Utánpótlásunk 7:0-ra kikapott.
A 18. fordulóban Kakasdon vendégszerepeltünk. Vendéglátóink a tabella vége felé foglalnak helyet, mi voltunk az esélyesek. A papírforma igazolta magát. Magabiztos, 4:0-ás gyõzelmet arattunk. A mérkõzés vitathatatlan hõse Schulteisz Attila
volt, mind a négy gólt õ szerezte. Az elsõ
félidõben góljaival már 3:0-ra vezettünk.
A második 45 percben kissé visszafogottabban játszottunk, de Attilának a befejezés elõtt pár perccel sikerült újabb gólt
szereznie. A nagy gólkülönbség ellenére a
házigazdák is támadó szellemben játszottak, több helyzetük is adódott, de ezen a
napon védelmünk tökéletesen ellátta feladatát. Attila jelenleg versenyben van a
megyei gólkirály címéért, néhány találattal
akár az elsõ helyre is kerülhet. Örvendetes,
hogy fiataljaink szintén 4:0-ás gyõzelemmel tértek haza.
Március utolsó szombatján Tolnán vendégszerepeltünk. Rövid idõn belül másodszor mérkõztünk a listavezetõvel. A mérkõzés elején tizenegyest hibáztak a házigazdák, de pár perc múlva megszerezték a
vezetést. A szünet után nem sokkal ismét
gólt szereztek, de fiainknak sikerült felerõsödni. A 80. percben Hegyi Armand fejes
góljával szorossá vált az állás, az utolsó
percek sok izgalmat hoztak. Támadtunk,
de a tolnaiak rutinosan kivédekezték a hátralevõ idõt. Kemény küzdelemben 2:1-es
vereséget szenvedtünk. A fiatalok 6:0-ás
vereséggel zárták a fordulót.
A 20. fordulóban szabadnapos volt a
DFC. 

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

Meiszter Tamás
(Tomi)
ÁPRILIS

1972-2011

A lenti címeken megtekintheti a gazdára váró kutyákat.
http://gallery.site.hu/u/G-era/dogo
SOS gazdi keresõk/
http:/gallery.site.hu/u/G-era/ideigleneskeim/gazdit keresnek/

Az elõadások 19 órakor kezdõdnek! Jegyár
500 Ft. Pénztárnyitás az elõadások kezdete
elõtt 1 órával!
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A háziorvosok péntek délutáni
12 órától 17 óráig történõ
rendelési ideje
2011. április 15. Dr. Palkó Ágnes
2011. április 22. Dr. Móricz Zoltán
2011. április 29. Dr. Hallai Róbert

Rákóczi u. 2. (a városközpontban)
Telefon: 06 30 902 34 02

Gazdát keresünk!

2006 nyarán ismertük meg a Máltai
Szeretetszolgálat személyszállító autójának sofõrjeként. Közvetlensége,
udvariassága, segítõkészsége már az
elsõ pillanattól megmutatta, hogy
szívvel-lélekkel, a szó legnemesebb értelmében szolgált értünk, beteg, elesett, sérült emberekért. Az idõk során
kölcsönös bizalommal részünkké vált,
családtaggá lett. Szorongó bizakodással vártuk gyógyulását. Hiányzott és
hiányozni fog!
Emléke lelkünkben égõ mécsesként
tovább él.
Mozgássérültek Tolna Megyei
Egyesülete,
Dunaföldvár-Bölcske csoport

Alphazoo Dunaföldvár

Közlekedés A tavaszi kellemes idõt kihasználva egyre többen közlekednek motorral. A rendõrség kérése, tartsák be a hatályos
jogszabályokat, mert ha nem, annak súlyos
következménye lehet: bírság, vagy balesetet
okozhatnak, illetve szenvedhetnek el.
Az elmúlt idõszakban a rendõrség fokozottan ellenõrizte a gyalogosok és kerékpárosok közlekedését. Az eddigi tapasztalatok
alapján szükséges, hogy a biztonságos közlekedés érdekében az ellenõrzések a késõbbiekben is folytatódjanak. A rendõrök ellenõrizni fogják a kerékpárosokat, mert ittasan
biciklizni sem szabad, külterületen viselni
kell a láthatósági mellényt, és figyelni fogják
a gyalogosok közlekedését is.
Az ünnepek után benépesül a Kossuth Lajos utcai iskolaépület, az általános iskolások
nagy része az új épületben folytatja tanulmányait. A rendõrség kéri az autósokat, hogy fokozottan figyeljenek a gyerekekre, türelmesen
segítsék õket, hogy balesetmentesen át tudjanak kelni az úton. Akik gépkocsival viszik iskolába gyermekeiket, azoknak a kocsijában
legyen gyermekülés, használják a biztonsági
övet, és tartsák be a parkolás szabályait!
A rendõrség is segíteni fogja a közlekedõket.
Bûnügy A múlt hónapban a rendõrség
több olyan esetben járt el, amikor külterületen
kerítésoszlopot, drótot loptak, hétvégi házat
törtek fel. Kérik, akik a határt járják, ha szokatlan eseményt látnak, hívják a rendõrséget!
Vásár Az év elsõ vásárára nagyon sokan
ellátogattak. Semmiféle rendbontás nem
történt. Várhatóan áprilisban is nagy lesz a
forgalom, a rendõrség kérése, hogy közlekedjenek megértéssel, türelemmel, hogy elkerüljék a baleseteket!
Húsvét Locsoláskor a vendéglátók ne adjanak alkoholt kiskorúaknak! Kérjük a szülõket, figyeljenek gyermekeikre!Az elõzõ
évek tapasztalatai alapján a rendõrség fokozottan ellenõrizni fogja a közlekedõket. 

15. péntek
A NEGYEDIK
16. szombat
ARTHUR 3 - A VILÁGOK HARCA
22. péntek
A RÍTUS
23. szombat
KELLÉKFELESÉG
29. péntek
A vetítés elmarad
30. szombat
RANGO

Olcsó árainkból:
(2011. 04. 30-ig, ill. a készlet erejéig érvényes.)

Mirelit árut 85 Ft/kg-tól, kutyatápot 160 Ft/kg-tól,
macskatápot 290 Ft/kg-tól,
bolhanyakörvet 359 Ft/ db ártól vásárolhat
üzletünkben.
A szuper prémium minõségû tápokhoz értékes
ajándékot adunk (pl.: 105 cmX205 cm-es sátrat,
fekhelyet, tárolóedényt törölközõt, stb.).

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk!

