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KÖZÉLETI LAP

A LÖFAN Mazsorett Csoport megala-
kulásának 15. évfordulóját 2012. febru-
ár 25-én gálamûsorral ünnepelte a tor-
nacsarnokban.

BALOGH EMESE

A jubileumi gálára a sportcsarnok zsúfo-
lásig megtelt nézõvel. A mazsorett- lá-
nyok a tõlük elvárt minõséget mutatták, a
megszokott színvonalú táncok és a Ceglé-
di Fúvószenekar produkciói mellett olyan
meglepetések is szórakoztatták a közönsé-
get, mint az elmúlt év utazásaiból, fellépé-
seibõl összeállított kisfilmek, a csoportok
rendhagyó koreográfiái, a ceglédi fúvósok
énekes, illetve „táncos” programjai. 

A lendületes, vidám mûsorban idén
klasszikus mazsorett zenére bemutatott
produkciót kevesebbet láthatott a nagyér-
demû, inkább a fiatalok körében népszerû
diszkózenék és táncelemek jellemezték a
bemutatott koreográfiákat. 

MMaazzssoorreett ttggáá llaa   22001122..
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Azt követõen rendelték el a végrehajtást
a Dunaföldvári Ipari és Területfejleszté-
si Nonprofit Kft. számláira, hogy a céget
jogerõsen 47 millió forintos kártérítés
megfizetésére kötelezte a bíróság az ún.
kijevi lakóközösség keresete nyomán. A
kft-t a 42 lakásos épülettömb lakóközös-
sége még 2004-ben perelte be a kivitele-
zés hiányosságai miatt. 

BALOGH EMESE

Farkas Gizella a lakók képviselõjének
elmondása szerint az 1999-ben átadott, 42
lakásos épület lakói neki már 2000 óta fo-
lyamatosan jelezték a hibákat: a felsõ szint
beázik, az épület északi fala penészes. Vé-
leménye szerint olyan lakásokat kaptak,
amelyeknek kivitelezési munkáit felülete-
sen, nem a megfelelõ anyagokkal végezték
el.  Mint mondta, a per elõtt kisebb, garan-
ciális javítások történtek csak, ezért is for-
dult az 57 felperes a bírósághoz.  

Dr. Izsák Orsolya, a lakóközösség jogi
képviselõje arról tájékoztatta lapunkat,
hogy 2004-ben  indult meg a peres eljárás,
és az elsõfokú bíróság ítéletében a felpere-
si keresetnek részben helyt adott. Az ítélet
ellen mindkét fél fellebbezéssel élt. A má-
sodfokú ítélet megváltoztatta az elsõfokú
döntést, és a felperesek keresetét elutasí-
totta. Ekkor õk a Legfelsõbb Bírósághoz
fordultak, amely visszautalta az ügyet az
elsõ fokúhoz, és instruálta, hogyan hozza
meg a döntését. Ezt követõen született meg
a felperesek számára kedvezõ ítélet, amit a
másodfokú bíróság is helyben hagyott.
Mindez az alperes fizetési kötelezettségét
vonja maga után – mondta dr. Izsák Orso-
lya –, s bár a végrehajtás felfüggesztését
kérheti az alperes, a végrehajtási eljárás et-
tõl függetlenül folyik.

A jogásznõ szinte kizártnak tartja, hogy
a Legfelsõbb Bíróság – amennyiben az al-
peres felülvizsgálati kérelmet terjeszt be,
és új eljárást kezdeményez – a korábbi, sa-
ját döntésével szemben döntene. Márpedig
a most megszületett ítéletet a Legfelsõbb
Bíróság instrukciói alapján hozták meg.
Kifejtette azon véleményét is, miszerint
mivel a kijevi társasházak Dunaföldvár te-
rületén vannak, a társasházak problémája a

dunaföldvári képviselõ-testület problémája
is; így a testület nem mehet el szó nélkül a
tíz szakértõ által megállapított hibák mel-
lett. Az önkormányzatot szerinte fizetési
kötelezettség terheli, mivel az önkormány-
zat a száz százalékos tulajdonosa a DIT
Kft-nek.

Ráthgéber Lászlóné, a DIT Kft. ügyve-
zetõje cáfolta az ügyvédnõ fizetési köte-
lezettségre vonatkozó megállapítását.
Mint mondta, a gazdasági társaságokról
szóló törvény kimondja, hogy a tulajdo-
nos a társaságáért csak az alapító vagyon
összegéért felel. Ennek értelmében a
földvári önkormányzat a DIT Kft-ért 10
millió Ft-tal felel, s az önkormányzatnak
nincs fizetési kötelezettsége a 42 lakásos
társasház felé.

Az ügyvezetõ asszony tájékoztatása sze-
rint a 47 millió forintos követelés a végre-
hajtó munkadíjával és egyéb követelések-
kel együtt mára 55 millió Ft-ra nõtt. A DIT
Kft. rövid idõn belül mûködésképtelen
lesz, nem tud fizetni. A cég nevén 119 db
ingatlan van, melyek végrehajtása rendkí-
vül idõigényes: elõre ki kell fizetni a vég-
rehajtást, kiváltani az összes tulajdoni la-
pot, meghirdetni és értékesíteni az ingatla-
nokat. Az ügyvezetõ úgy véli, amit a kft.
hosszú évek alatt nem tudott értékesíteni,
azt a végrehajtó sem tudja majd. 

Ráthgéber Lászlónétól megtudtuk, hogy
január 27-én kérték a végrehajtás felfüg-
gesztését, és beadták a jogorvoslati kérel-
met a másodfokú bíróság döntésével szem-
ben, de ez idáig egyik bíróság sem küldött
sem az elfogadásról, sem az elutasításról
értesítést. A végrehajtó február 27-én tette

rá a végrehajtást a DIT Kft. számlájára –
mondta az ügyvezetõ – figyelmen kívül
hagyva, hogy a cégnek egy 90 fõs idõsek
otthonát kell mûködtetnie, és annak 70 fõs
dolgozói állományáról is gondoskodnia
kell.

A felelõsség kérdésére válaszolva az
ügyvezetõ asszony elmondta, hogy a la-
kásokat nyomott áron – a legnagyobbakat
3,3 millió Ft-ért – értékesítették 12 éve;
nyeresége ezen a cégnek nem volt. A per
során állítottakhoz képest ezek a lakha-
tatlannak mondott lakások késõbb 4-5-6
millió Ft-ért cseréltek gazdát. A kft. fele-
lõsségét abban látja, hogy 6 éve nem
egyezett meg a lakókkal, akik részérõl
valójában egyeztetésre nem is volt igény,
sosem a javítást kérték, mindig a pénzre
tartottak igényt.

Ráthgéber Lászlóné véleménye szerint
igazságtalan ítélet született, a döntés meg-
hozatalakor a bíróság a kft. érveit nem vet-
te figyelembe. 

Keresztes Lajos polgármester arról tájé-
koztatta lapunkat, hogy a képviselõ-testü-
let februárban úgy döntött: az önkormány-
zat nem vállal kötelezettséget az 55 millió
forintos követelés megfizetésére. Március
2-ára a polgármester rendkívüli képviselõ-
testületi ülést hívott össze, mivel a DIT
Kft. számláira elrendelt végrehajtás veszé-
lyeztette az önkormányzat vállalt feladata-
it: a Napsugár Idõsek Otthona és a nappali
melegedõ mûködtetését. A képviselõ-tes-
tületi ülésen az a döntés született, hogy az
önkormányzat átveszi az érintett szociális
intézmények üzemeltetését. Erre a törvé-
nyek, illetve a korábbi képviselõ-testületek
10-15 évre szóló kötelezettségvállalásai is
kötelezik az önkormányzatot.

Ennek értelmében megindították az en-
gedélyezési eljárást avégett, hogy a Napsu-
gár Idõsek Otthona április 1-jétõl önkor-
mányzati szervként mûködhessen.

Keresztes Lajos polgármester azt is kije-
lentette, hogy az önkormányzat a bírósági
követelés tekintetében nem érzi magát fe-
lelõsnek; kötelezettséget az intézmények
mûködtetése iránt érez, illetve a dolgozók
bérének garantált kifizetésére. Mint mond-
ta, az önkormányzat nem állt jogviszony-
ban sem a felperesekkel, sem a kivitelezõ-
vel. Mivel a bíróság a DIT Kft-t tartja fele-
lõsnek, a képviselõ-testület felszólította
Ráthgéber Lászlóné ügyvezetõt, hogy a fe-
lelõsséget hárítsa tovább a kivitelezõre,
mivel attól a DIT kft. nem rossz minõségû
teljesítést rendelt meg. 

ZZáárroollttáákk  aa  DDuunnaaffööllddvváárrii  IIppaarrii  ééss

TTeerrüülleettffeejjlleesszzttééssii  NNoonnpprrooffiitt  KKfftt..

sszzáámmllááiitt

Ráthgéber Lászlóné
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Február elsején lépett életbe az a tör-
vénycsomag, amely a polgárõrség tevé-
kenységébe új szabályzókat vezet be.
Ennek kapcsán 2012. február 11-én
Dunaföldváron a városháza nagytermé-
ben a megyei rendõrkapitányság vezetõi
tájékoztatót tartottak a polgárõrségek
vezetõi számára. 

SZABADOS SÁMUEL

Dr. Kovács Zoltán a megyei rendõrkapi-
tányság parancsnok- helyettese bevezetõjé-
ben kiemelte, hogy az új törvény alapjaiban
nem változtatja meg a szervezet napi mun-
káját, a jogkörök sem változnak lényegesen.
Az új törvény célja elsõsorban, hogy ponto-
sítson, például a mûködési jogkörök leírásá-
ban, egyértelmûvé tegyen eddig félreértel-
mezhetõ dolgokat, egyszerûsítsen bizonyos
tevékenységeket. Az új törvénytõl azt lehet
remélni, hogy ezután gördülékenyebbé válik
a polgárõr-tevékenység, kevesebb lesz a fél-
reértés. 

Dr. Bíró Attila elõadásában a konkrét
jogszabályi változásokról beszélt. Ismer-
tette az alaptörvény e területre vonatkozó
kitételeit. Fontosnak tartotta, hogy a hall-
gatóság tisztázza az új örvényeket, ezáltal
elkerülve a félreértéseket. Elõadásában ki-
tért arra az örvendetes jelenségre is, hogy
megyénkben a múlt évben mintegy húsz
százalékkal csökkent a bûnesetek száma.
Ezzel a statisztikával megyénk az országos
élvonalba tartozik. A csökkenés köszönhe-

tõ a rendõrség és a polgárõrség hatékony
együttmûködésének is. 

Dr. Szecsei Zsolt a megye közlekedés-
biztonságáról beszélt. Itt – mondta - kiug-
ró javulás tapasztalható. Évtizedek óta
nem volt ilyen alacsony a közlekedési bal-
esetek száma, mint a múlt évben. Nagy
szerepet játszik ebben a két éve átadott M
6-os autópálya.

A közlekedésbiztonság fenntartásában a
polgárõrség is aktívan kiveszi a részét. A
megyében például mûködik a polgárõrség
közlekedésbiztonsági részlege. Az autópá-
lya- rendõrség paksi és bátaszéki alosztálya
az év során szintén eredményesen mûködött. 

Széles János a megyei polgárõr szövet-
ség elnöke örömét fejezte ki, hogy sikeres
volt a mozgósítás. A megye 76 szervezeté-
bõl 69 településrõl érkeztek résztvevõk a
tájékoztatóra. A vezetõk már kaptak ko-
rábban írásbeli anyagot, így az itt elhang-
zottak nem voltak teljesen ismeretlenek
számukra. 

HHaattéékkoonnyyaabbbbáá  tteesszzii  aa  mmuunnkkáátt  aazz  úújj  ttöörrvvéénnyy

A rendkívüli hidegre való tekintettel
február elsõ napjaitól éjszaka is nyitva
volt a Duna utcai idõseket, rászorulta-
kat gondozó központ. A polgármesteri
hivatal kérésére 24 órás ügyeletet tartot-
tak a munkatársak, elsõsorban azzal a
céllal, hogy a hajléktalanok, illetve a rá-
szorultak fõleg éjszaka meleg helyen
tartózkodjanak.  

SZABADOS SÁMUEL

Lipták Tamás intézményvezetõ beszámo-
lója szerint kezdetben 3-4 fõ töltötte az éj-
szakát az épületben, késõbb a létszám elérte
a 12 fõt is. A maximális befogadó képesség
15 személy, de az idõ enyhülése miatt a lét-
szám nem érte el a kritikus határt. 

A nagyteremben szivacsmatracokat fek-
tettek le, takarókat osztottak. Tisztálkodási
lehetõség is volt, valamint napi háromszo-
ri étkezés. Az ebédet a DIT Kft. biztosítot-
ta, az átlagosnál kissé nagyobb adagokkal.
A vacsorát és a reggelit a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat állta. Zsíros kenyér, sza-
lonna valamint forró tea szinte egész nap
fogyasztható volt. 

Az ellátásban valamint az egész napos
mûködtetésben sok segítséget nyújtott a
központnak a polgárõrség, a vöröskereszt

valamint a cserkészek. Mivel nagy volt a
zsúfoltság, alaposan meg kellett szervezni a
napi programot, hiszen a lakók egy része
nappal is az épületben tartózkodott. Össze
kellett hangolni a tisztálkodást, az étkezést.
Kisebb nézeteltérésektõl eltekintve jelentõ-
sebb problémák, konfliktusok nem adódtak.  

A nagy hideg idejére olyan személyek is
beköltöztek, akik ugyan rendelkeztek la-
kással, de nem tudtak fûteni. Néhányan
közülük fizikailag is legyengült állapotban
voltak. 

Kõszegi György évek óta igénybe veszi
a központ szolgáltatásait. Ide jár étkezni,
tisztálkodni. Most a nagy hidegre való te-
kintettel éjszakára is bent maradt. Meg volt

elégedve a szolgáltatásokkal és az ellátás-
sal.  Az étel jó minõségû és elegendõ volt,
a tisztálkodás mellett még ruhát is lehetett
mosni. Esténként TV-t néztek, beszélget-
tek, olvasgattak. Dicsérte a szervezõmun-
kát, mely lehetõvé tette, hogy sok ember
kis helyen is elfogadható életkörülmé-
nyekre találjon. Az éjszakások mindegyike
ismerte egymást, ami megkönnyítette az
együttélést. A szabályokat általában min-
denki igyekezett betartani. Szerencsére a
közösség hangadói, meghatározó egyéni-
ségei az együttmûködésre, a konfliktusok
békés megoldására törekedtek. 

ÉÉjjsszzaakkaa  iiss  nnyyiittvvaa  vvoolltt  aa  ggoonnddoozzóókköözzppoonntt

Dunaföldvár

Város Önkormányzata

Dr. Süveges Árpádné

Petrovics Józsefné

Ráthgéber Lászlóné

TÁMOGATÓINK

Kõszegi György
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I. Munkahelymegõrzõ támogatás
A Nemzetgazdasági Minisztérium a me-

gyei (fõvárosi) kormányhivatalok a mun-
kaügyi központjai által decentralizáltan
megvalósítandó központi programot indí-
tott a munkaerõ-piaci válsághelyzetek ke-
zelésének, foglalkoztatási szerkezetátala-
kítás elõsegítésének a 2012. évi támogatá-
sára. A programra 500 millió forint áll ren-
delkezésre.

A program célja: vállalkozások foglal-
koztatási kapacitásának megtartása, a cso-
portos létszámleépítések megelõzése, a
meglévõ munkahelyek megtartásának elõ-
segítése, a munkáltatók átmeneti mûködé-
si problémáinak kezelése, gazdasági szer-
kezetváltásának, foglalkoztatási struktúra-
váltásának segítése.

A munkahelymegõrzés célú támogatás
havi mértéke munkavállalónként a kötele-

zõ legkisebb munkabér összegének legfel-
jebb a 120%-a (2012. évben 111 600 Ft)
lehet, és legfeljebb 6 hónap idõtartamra
nyújtható. A központi forrás-kiegészítés
nem haladhatja meg a támogatáshoz szük-
séges forrás 75%-át.

II. Munkahelyteremtõ támogatás
A Nemzetgazdasági Minisztérium a

mikro-, kis- és középvállalkozások szá-
mára munkahelyteremtõ beruházási pá-
lyázatot hirdet a Nemzeti Foglalkoztatá-
si Alapból. Az elmúlt évi kiemelkedõ ér-
deklõdés miatt az elõzõ évi keretösszeg
kétszerese, 10 milliárd Ft áll a pályázók
rendelkezésére. A pályázatokat a beru-
házás helye szerinti fõvárosi/megyei
kormányhivatal munkaügyi központjá-
hoz 2012. március 30-ig lehet benyújta-
ni. 

A pályázat célja: a Nemzeti Együttmû-
ködési Programban és a Magyar Munka
Tervben foglaltak alapján a KKV-k fejlõ-
désének, a gazdaságban betöltött szerepük,
piaci pozícióik megerõsítése, versenyké-
pességük növelése, ezen vállalkozásoknál
az új munkahelyek létrehozását eredmé-
nyezõ beruházások támogatása; a vállalko-
zások számára többlettámogatás biztosítá-
sa a gazdasági, társadalmi és munkaerõ-pi-
aci szempontból kedvezõtlen helyzetû kis-
térségekben, településeken; a hátrányos
helyzetû munkavállalók, ezen belül az ál-
láskeresõk foglalkoztatásának ösztönzése
kiemelt összegû kiegészítõ támogatással; a
területi kiegyenlítõ folyamatok elõsegítése
és a foglalkoztatás regionális különbségei-
nek mérséklése.

A támogatási lehetõségekrõl bõvebb in-
formáció elérhetõ a Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium honlapján (www.kor-
many.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszteri-
um) oldalon, illetve személyesen a munka-
ügyi központ kirendeltségein. 
Szekszárd, 2011. február 20.

Tisztelettel:
Tóth Ferenc, kormánymegbízott

SAJTÓKÖZLEMÉNY

MMuunnkkaahheellyymmeeggõõrrzzõõ  ééss

mmuunnkkaahheellyytteerreemmttõõ  ttáámmooggaattáássookkrróóll

MMeegghhíívvóó

KERESZTES LAJOS, POLGÁRMESTER

Dunaföldvár Önkormányzatának
Képviselõ-testülete 2012. március 20-án
(kedden) 18 órakor a polgármesteri hi-
vatal nagytermében

közmeghallgatást

tart, amelyre ezúton meghívom Duna-
földvár város polgárait és a civilszerve-
zetek képviselõit.

Tervezett napirendi pontok:
1. A 2012. év új feladatai:

– költségvtés,
– pályázati lehetõségek,
– fejlesztési tervek, 
lehetõségek.

Elõadó: Keresztes Lajos, polgármester.
2. A lakosság közérdekû kérdéseire

válaszolnak: a képviselõk, a jegyzõ, a
hivatal irodavezetõi és a polgármester.

A kábeltévé a közmeghallgatást élõ-
ben közvetíti!

Pályázat

ÜÜzzlleetthheellyyiisséégg

bbéérrbbeevvéétteelléérree

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Dunaföldvár Város Önkormányzata
licitálás útján történõ bérbevételre meg-
hirdeti az alábbi üzlethelyiséget:
Dunaföldvár, Béke tér 1. szám alatti 
88 m2 alapterületû üzlethelyiség.

Kikiáltási ár: 15.220 Ft/m2/év+Áfa
Az ingatlanról további információt a

Dunaföldvár Város Polgármesteri Hiva-
talának Építésügyi és mûszaki irodája
ad. (Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2., Tel.:
75/541-558).

Részletes pályázati kiírás 2012. márci-
us 1. és 2012. április 2. között vásárolha-
tó meg 11.000 Ft-ért Dunaföldvár Város
Polgármesteri Hivatalának pénztárában
(Hétfõ – csütörtök: 9 – 12 óráig).

Licitálás idõpontja: 2012. április 5.
(csütörtök) 15 óra

Helye: Dunaföldvár Város Polgármeste-
ri Hivatal Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.
tárgyaló (I. emelet, 6-os terem). 

Pályázat

ÜÜzzlleetthheellyyiisséégg

bbéérrbbeevvéétteelléérree

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Dunaföldvár Város Önkormányzata
licitálás útján történõ bérbevételre meg-
hirdeti az alábbi üzlethelyiséget:

Dunaföldvár, Rákóczi u. 2. szám alat-
ti 42 m2 alapterületû üzlethelyiség.

Kikiáltási ár: 15.220 Ft/m2/év+Áfa.
Az ingatlanról további információt a

Dunaföldvár Város Polgármesteri Hiva-
talának Építésügyi és mûszaki irodája
ad. (Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2., Tel.:
75/541-558).

Részletes pályázati kiírás 2012. márci-
us 1. és 2012. április 2. között vásárolha-
tó meg 11.000 Ft-ért Dunaföldvár Város
Polgármesteri Hivatalának pénztárában
(Hétfõ – csütörtök: 9 – 12 óráig).

Licitálás idõpontja: 2012. április 5 .
(csütörtök) 13 óra.

Helye: Dunaföldvár Város Polgármes-
teri Hivatal Dunaföldvár, Kossuth L. u.
2. tárgyaló (I. emelet, 6-os terem). 
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ÜÜlléésstteerrmmii

ttuuddóóssííttáássookk
Dunaföldvár Város Képviselõ-testülete
2012. március 6-án tartotta soros ülését,
melynek napirendjén 27 nyilvános és
egy zárt ülésen tárgyalandó téma szere-
pelt.

BAKSAY ERIKA

Az elsõ napirendben a képviselõk jelen-
tést fogadtak el a lejárt határidejû határo-
zatok végrehajtásáról, majd tavalyi költ-
ségvetési rendeletüket módosították, beve-
zetve az idõközbeni változásokat. Módosí-
tották a költségvetés és zárszámadás elõ-
terjesztéséhez kapcsolódó mérlegek és ki-
mutatások tartalmi meghatározásáról szóló
önkormányzati rendeletet, majd a Duna-
földvár Város Önkormányzatának adóssá-
got kezelõ ügyleteibõl eredõ fizetési köte-
lezettségeket foglalták rendszerbe. Törvé-
nyi változások okán módosította a testület
Szervezeti és Mûködési Szabályzatát, illet-
ve az önkormányzat és intézményei alapí-
tó okiratait.

Ezután következett a 2012. évi költség-
vetési rendelet végszavazása. A korábbi
tervezetekhez képest ebben lényeges vál-
tozás már nem volt, a testület a rendeletet

126.980 ezer Ft-os (kb. 90 millió Ft mûkö-
dési, és kb. 60 millió Ft felhalmozási) hi-
ánnyal elfogadta. 

Ezután a képviselõk módosították a he-
lyi szociális és gyermekvédelmi rendeletü-
ket, az önkormányzat vagyonáról és a va-
gyongazdálkodás szabályairól szóló rende-
letüket, 900 ezer Ft-os támogatást nyújtot-
tak a Tolna Megyei Rendõr Fõkapitányság
részére, elsõsorban a vásárokon történõ
rendfenntartás céljából, majd a Városi Mû-
velõdési Központ közmûvelõdési érdekelt-
ségnövelõ pályázatának benyújtásáról
döntöttek. 

Döntést hoztak a vár területén történõ
rendezvényekkel kapcsolatban, majd is-
mételten kísérletet tettek az alpolgármester
megválasztására, ezúttal is Takács Zoltán
személyében, ezúttal is sikertelenül. 

A testület ezután ajánlati felhívással élt
a város gyommal fertõzött területein köz-
érdekû védekezés végrehajtására, pályá-
zatot írt ki közköltségen történõ temetés
végzésére, majd beszámolót fogadott el a
Mezõõrség 2011. évi munkájáról, illetve
a mezõõri járulékok befizetésérõl. A kép-
viselõk javaslatot tettek a 2012. évi kép-
viselõi tiszteletdíjak civil szervezeteknek
történõ felajánlására, majd elfogadták a
2012. évi Közbeszerzési Tervet. A  Hu-
nyadi park mellett épült kerékpárút telek-
határ-rendezési ügyében, illetve ingatlan-

rész felajánlásáról döntöttek, majd
együttmûködési megállapodást kötöttek
a Dunaföldvári Önkéntes Tûzoltó Egye-
sülettel. 

Döntés született az Erkel és Sallai utcai
árkok vízrendezési engedélyezési tervei-
nek kiegészítésérõl, illetve a 6. sz. fõút 87-
087, 88+151 km szelvények jobb oldali
földárka vízelvezetésének tervezési költsé-
geirõl. Telekvásárlási kérelemrõl döntöt-
tek, majd a Dunaföldvár, zártkerti öveze-
tek elõírásainak módosításáról tárgyaltak.
Engedélyezték a D-B-M MONI fõigazga-
tójának, hogy a bölcsõdei dolgozók peres
ügyében eljárjon, majd lakásvásárlási ké-
relmet bíráltak el.

A zárt ülésen a képviselõk DIT Non-
profit Kft. peres ügyét tárgyalták. 

Pályázati felhívás

ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii

iinnggaattllaann  

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Dunaföldvár Város Önkormányzata
pályázatot hirdet a Képviselõ-testület
16/2012 (I.31.) KT. határozata alapján
az alábbi ingatlan licitálás útján történõ
értékesítésére:

Dunaföldvár, Liszt Ferenc utca 14.
szám alatt található (2433 hrsz.) 34 m2

területû önkormányzati bérlakás
Kikiáltási ár: 1.300.000 Ft
Az ingatlanról további információt a

Dunaföldvár Város Polgármesteri Hiva-
talának Építésügyi és Mûszaki Irodája
ad. (Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2., Tel.:
75/541-558)

Részletes pályázati kiírás 2012. márci-
us 1. és 2012. április 2. között vásárolha-
tó meg 11.000 Ft-ért (pályázat benyújtá-
sától való visszalépés esetén sem visz-
szafizethetõ) Dunaföldvár Város Polgár-
mesteri Hivatalának Pénztárában (Hétfõ
– csütörtök: 9- 12 óráig).

Helyi önkormányzat tulajdonában lé-
võ ingatlan értékesítése esetén az álla-
mot minden más jogosultat megelõzõ
elõvásárlási jog illeti meg.

Licitálás idõpontja: 2012. április 5.
(csütörtök) 14 óra

Helye: Dunaföldvár Város Polgármes-
teri Hivatala Dunaföldvár, Kossuth L. u.
2. tárgyaló (I. emelet, 6-os terem) 

PPáállyyáázzaattii  ffeellhhíívvááss
Dunaföldvár Város Önkormány-

zatának ajánlati felhívása a

gyommal fertõzött területeken

közérdekû védekezés

végrehajtására

1. Az ajánlatkérõ neve, címe, telefon és
telefax számai: Dunaföldvár Város Önkor-
mányzatának Képviselõ-testülete Duna-
földvár, Kossuth L. u. 2. Telefon: 75/541-
550 Fax: 75/541-555.

2. A választott eljárás: egyszerû, nyílt
3/a. A szerzõdés meghatározása, amire

ajánlatot kérnek: üzemeltetés vállalkozási
formában.

3/b. A beszerzés tárgya és a teljesítés he-
lye: Dunaföldvár Város belterületén a gyo-
mokkal és parlagfûvel erõsen fertõzött te-
rületeken a közérdekû védekezés végre-
hajtása.

4. A 3/a. pontban meghatározott feladatra
négyzetméterre kivetített árajánlat tehetõ.

5. A teljesítés határideje vagy a szerzõ-
dés idõtartama: A szerzõdéskötés évének
december 31. napja.

6. A pályázat benyújtásának címe, határ-
ideje és módja: Az ajánlatokat kizárólag
postai úton, ajánlott küldeményként 2012.
április 10. (kedd) 12 óráig kell az alábbi
címre megküldeni: Dunaföldvár Város
Polgármesteri Hivatala Bárdos Lászlóné
dr. címzetes fõjegyzõ, 7020 Dunaföldvár,
Kossuth L. u. 2.

A benyújtás módja: a borítékon a „Köz-
érdekû védekezés” jelige szerepeljen.

7. A pályázatok felbontásának idõpont-
ja: Dunaföldvár Város Pénzügyi Ellenõrzõ
Bizottságának 2012. április havi ülésén.

8. Az ajánlati felhívás egyben meghívó
is. Az ajánlatok felbontására az ajánlatké-
rõ meghívja:

- az ajánlatkérõ képviselõjét
- az ajánlattevõket, ill. képviselõket.
9. Az ajánlatok felbontásának helye:

Dunaföldvár Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala 7020 Duna-
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földvár, Kossuth L. u. 2. I. emelet 6-os
számú Tanácskozó terem

10. A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesí-
tésének feltételei, illetve hivatkozás a vo-
natkozó elõírásokra: A Dunaföldvári Ön-
kormányzat Polgármesteri Hivatala a vál-
lalkozási díjat havonta, számla ellenében
utalja a szolgáltatást végzõ részére.

11. Az ajánlattevõk mûszaki alkalmassá-
ga igazolására kért adatok és tények: A
szolgáltatás végzésére szolgáló saját tulaj-
donú géppark fenntartása, megkötött bér-

leti szerzõdés, vagy az eszközök biztosítá-
sára vonatkozó más elképzelés.

12. Az ajánlati kötöttség lejártának idõ-
pontja: Az ajánlattételi határidõ lejártakor
kezdõdik és az elbírálástól számított 30 na-
pig tart.

13. Az ajánlatok elbírálásának szem-
pontjai: Elõnyben részül az a pályázó, aki

- alacsonyabb vállalkozási árajánlatot
tesz

- a pályázatban nem kért, de a tárgyhoz
tartozó plusz szolgáltatásra tesz ajánlatot.

14. Annak meghatározása, hogy lehet-e
több változatú ajánlatot tenni:

A kiírási dokumentációnak megfelelõen
az árakat kizárólag m2 árban lehet megad-
ni.

15. Az eredményhirdetés idõpontja:
Az ajánlatok elbírálása és az eredmény
hirdetése az önkormányzat 2012. ápri-
lis havi képviselõ-testületi ülésén törté-
nik.

16. Az ajánlatkérõ a nyertes ajánlattevõ-
vel szolgáltatási szerzõdést köt. 

A közalkalmazotti jogviszony idõtarta-
ma: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony ( 3 hónap próbaidõ).

Foglalkoztatás jellege: teljes munka-
idõ 

A vezetõi megbízás idõtartama: A ve-
zetõi megbízás határozott idõre, 5 évre,
2012. május 1-jétõl 2017. április 30-ig
szól.

A munkavégzés helye: Tolna megye,
7020 Dunaföldvár, Hunyadi park 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a veze-
tõi megbízással járó lényeges feladatok:

Az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. tv. 10. § (1) bekezdése, valamint
az államháztartásról szóló törvény végre-
hajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) kor-
mányrendelet szerinti ellenõrzés.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a jut-

tatásokra a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, vala-
mint a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a
szociális, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban történõ vég-
rehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.)
Korm. rendelet rendelkezései az irány-
adók.

Pályázati feltételek:
– Magyar állampolgárság.
– Cselekvõképesség.
– Büntetlen elõélet.
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefoly-

tatása.

Felsõoktatásban szerzett pénzügyi-
számviteli végzettség, vagy a felsõokta-
tásban szerzett egyéb végzettség és emel-
lett legalább államháztartási mérlegképes
könyvelõi szakképesítés, valamint a
könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó
feladatok ellátása tekintetében szerepel-
nie kell a számvitelrõl szóló 2000. évi C.
törvény 151. § (3) bekezdése szerinti
nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a
tevékenység ellátására jogosító enge-
déllyel.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– Költségvetési szervnél szerzett leg-

alább 1-3 év szakmai tapasztalat.
– Felhasználói szintû számviteli/pénz-

ügyi szoftverismeret.
A pályázat részeként benyújtandó ira-

tok, igazolások:
– Szakmai önéletrajz.
– Iskolai végzettséget igazoló okirat/ok

másolata.
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági er-

kölcsi bizonyítvány a büntetlen elõélet
igazolására, valamint annak igazolása,
hogy a közalkalmazott nem áll olyan fog-
lalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését
nem teszi lehetõvé. Ha a pályázat benyúj-
tásakor az erkölcsi bizonyítvány nem áll
rendelkezésre, a postai feladóvevény be-
csatolása szükséges.

– A pályázó nyilatkozata, miszerint
vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatását.

– Nyilatkozat arról, hogy a pályázat ré-
szeként benyújtott anyagot az eljárásban
résztvevõk megismerhessék.

– Elõnyként megjelölt feltételek igazo-
lása.

A beosztás betölthetõségének idõpont-
ja: 2012. május 1.

A pályázat benyújtásának határideje:
2012. március 24.

A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, zárt borítékban, a pályá-

zatnak Dunaföldvár Város Önkormány-
zata címére történõ megküldésével (7020
Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.). Kérjük a
borítékon feltüntetni a beosztás megne-
vezését: Gazdasági vezetõ.

A pályázat elbírálásának módja, rend-
je: A pályázatokat a polgármester bírálja
el. 

A pályázat elbírálásának határideje:
2012. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan to-
vábbi információt Keresztes Lajos pol-
gármester nyújt, a 75/541-553 telefon-
számon. 

Pályázati felhívás

AA  NNaappssuuggáárr  IInntteeggrráálltt  SSzzoocciiáálliiss

IInnttéézzmméénnyy  ggaazzddaassáággii  vveezzeettõõii

áálllláásshheellyyéérree

KKöösszzöönneettnnyyiillvváánnííttááss

Ezúton mondunk köszönetet azoknak
a dunaföldvári magánszemélyeknek,
vállalkozóknak,  szülõknek, a Vár Étte-
rem és a bölcsõde dolgozóinak, akik tá-
mogatásukkal hozzájárultak a III. böl-
csõdés bál sikeréhez, melynek keretében
a Dunaföldvári Bölcsõdét Támogató
Alapítvány számlája 97.370 Ft-tal  lett
gazdagabb.

A fenti összeget az õszi idõszakban az
udvar helyreállítására kívánjuk felhasz-
nálni.

Köszönettel: a bölcsõdébe járó gyere-
kek és a bölcsõde dolgozói. 
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A közalkalmazotti jogviszony idõtarta-
ma: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony (3 hónap próbaidõ).

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ 
A vezetõi megbízás idõtartama: A veze-

tõi megbízás határozott idõre, 5 évre, 2012.
május  1-jétõl 2017. április 30-ig szól.

A munkavégzés helye: Tolna megye,
7020 Dunaföldvár, Hunyadi park 5.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi
megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény (Napsugár Idõsek Ottho-
na, Demensrészleg, Alapellátási Központ
- nappali ellátás, szociális étkeztetés, házi
segítségnyújtás; Tanyagondnoki szolgál-
tatás) szakszerû és törvényes mûködteté-
se, szakmai munkájának koordinálása, az
intézmény gazdálkodásával összefüggõ
pénzügyi kötelezettségvállalási, teljesítés
igazolási feladatok ellátása, az intézmény
vezetése, képviselete, munkájának szer-
vezése, munkáltatói jogok gyakorlása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a jutta-

tásokra a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, vala-
mint a közalkalmazottak jogállásáról szó-
ló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szoci-
ális, valamint a gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi ágazatban történõ végrehaj-
tásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm.
rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– Magyar állampolgárság.
– Cselekvõképesség.
– Büntetlen elõélet.
– Fõiskola, az intézmény alaptevékeny-

ségének megfelelõ, az 1/2000. (I.7.)
SZCSM rendelet 3. sz. melléklete szerint
intézményvezetõ beosztás ellátására meg-
határozott szakirányú végzettség.

– Vagyonnyilatkozat tételi eljárás le-
folytatása.

– Legalább 5 év felsõfokú végzettséget
vagy felsõfokú szakmai képesítést igény-
lõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás,
az egészségügyi ellátás, illetve a közokta-
tás területén betöltött munkakörben szer-
zett szakmai gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– Szociális területen szerzett legalább

1-3 év vezetõi tapasztalat.
– Szociális szakvizsga.
A pályázat részeként benyújtandó ira-

tok, igazolások:
– Szakmai önéletrajz.
– Iskolai végzettséget igazoló okirat/ok

másolata.
– A pályázó legalább 5 éves szakmai

gyakorlatát igazoló dokumentum.
– Hatósági bizonyítvány a büntetlen

elõélet igazolására, valamint annak igazo-
lása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését
nem teszi lehetõvé.

– Szociális szakvizsga meglétét igazo-
ló okirat vagy az 1/2000. (I.7.) SZCSM
rendelet 6. § (8) bekezdésében felsorolt
mentességet igazoló dokumentum, ezek
hiányában a pályázó nyilatkozata, mi-
szerint a megbízást követõ két éven be-
lül vállalja a szociális szakvizsga leté-
telét.

– Az intézmény vezetésére vonatkozó
program, amely tartalmazza a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elkép-
zeléseket.

– Nyilatkozat arról, hogy a pályázatát
elbíráló üléseken kívánja-e zárt ülés tartá-
sát.

– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó
hozzájárul a teljes pályázati anyagának
sokszorosításához, továbbításához.

– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó
nem áll cselekvõképességet korlátozó
vagy  kizáró gondnokság alatt.

– A pályázó nyilatkozata, miszerint vál-
lalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás le-
folytatását.

– Nyilatkozat arról, hogy a pályázóval
szemben az 1997. évi XXXI.  törvény 15.
§ (8) bekezdésében foglalt kizáró ok nem
áll fenn.

A beosztás betölthetõségének idõpont-
ja: 2012. május 1.

A pályázat benyújtásának határideje:
2012. április 08.

A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, zárt borítékban, a pályázat-

nak Dunaföldvár Város Önkormányzata
címére történõ megküldésével (7020
Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.). Kérjük a
borítékon feltüntetni a beosztás megneve-
zését: „Napsugár„ intézményvezetõ.

A pályázat elbírálásának módja, rend-
je: 

A pályázatot kiíró a benyújtott pályáza-
tok tárgyában, a pályázatok benyújtására
nyitva álló határidõ lejártát követõ  képvi-
selõ-testületi ülésen dönt, az Oktatási-
Kulturális-Egészségügyi-, Szociális-
Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata alap-
ján.

A pályázat elbírálásának határideje:
2012. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan to-
vábbi információt Keresztes Lajos pol-
gármester nyújt, a 75/541-553 telefonszá-
mon. 

Pályázati felhívás

AA  NNaappssuuggáárr  IInntteeggrráálltt  SSzzoocciiáálliiss

IInnttéézzmméénnyy  mmaaggaassaabbbb  vveezzeettõõii

((iinnttéézzmméénnyyvveezzeettõõii))  áálllláásshheellyyéérree  

Tervezés
Családi házak (szoc.pol.is!), üzletek, irodák,
ipari épületek, melléképületek.
Értékbecslés 
Hitelkérelemhez, ingatlan adás–vételhez.
Ingatlanforgalmazás 
Építész tanácsadással, teljes körû ügyinté-
zéssel, 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
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Évek óta a téli idõszakban elõadássoro-
zatot szervez az Agrobölcske Zrt. a kör-
nyékbeli gazdálkodóknak. Idén nyolc
alkalommal gyûltek össze az érdeklõdõk
a bölcskei Duna Étterem nagytermében. 

SZABADOS SÁMUEL

Az idõpont nem véletlenül esik a janu-
árra, februárra. Ekkor még van szabad-
idejük a mezõgazdasági vállalkozóknak.
Az elõadásokra sokan érkeztek
Dunaföldvárról, de jöttek Szekszárdról,
Soltról és Hartáról is. 

Dr. Sûrû János, a cég vezetõje s egyben
a rendezvény szervezõje elmondta, hogy
a mozgósítás részben meghívók által,
részben szóbeli értesítés alapján történt.
Eddig mindegyik elõadáson nagy volt a
részvételi arány. A program igen sokszí-
nû: egyetemi tanárok, agrárszakemberek,
a gyártó és forgalmazó cégek képviselõi
igyekeznek a legújabb információikat át-
adni az érdeklõdõknek. Elõadások hang-
zottak el a korszerû talajmûvelésrõl, a nö-
vényvédõ-szerek, eljárások, a vetõmagok
széles skálájáról, és szó esett agrármeteo-
rológiai kérdésekrõl is. 

Már hagyománnyá vált, hogy a szakem-
berek az elmúlt év eredményeit értékelik,

és noha év eleje van, megpróbálnak elõre-
jelzéseket adni az idei év lehetõségeirõl. 

Fekete Zoltán, a nemzetközi hírû Bayer
cég területi képviselõje elõadásában új
eljárásokról beszélt a növényvédelmi
problémák leküzdésében. Bemutatta a
legújabb termékeket, ismertette haszná-
latuk lehetõségeit. Mivel minden év más-
más problémákat vet fel a növényvéde-
lem, a kártevõk, a betegségek esetében,
ezért folyamatosan igyekeznek tájékoz-
tatni és felkészíteni a termelõket a várha-
tó lehetõségekrõl. Cégük kutató, fejlesz-
tõ profilú, kiváló szakemberekkel rendel-
keznek. Céljuk, hogy minden évben új
eljárásokkal, termékekkel jelenjenek
meg a hazai piacokon. 

EEllõõaaddáássssoorroozzaatt  aa  ggaazzddáákknnaakk

A hagyományos helyszínén, az ispán-
házban rendezte idei borversenyét a
Kertbarát Klub, immár 36. alkalommal.
A rendezvény évtizedek óta városunk
legrangosabb borminõsítésének számít. 

SZABADOS SÁMUEL

Szeleczki Sándor, a klub elnöke öröm-
mel állapította meg, hogy rekordnevezés
érkezett be az  idei megmérettetésre: a gaz-
dák 111 mintát adtak le. A nagy részvételi
arány arra utal, hogy a termelõk bíztak ita-
laik sikerében, jó minõségûnek tartották a
múlt évi termést. Az elõzetes várakozásuk
beigazolódott, a zsûri sok értékes elisme-
rést osztott ki. 

A vörösbor kategóriában 12 arany, 10
ezüst és 6 bronzminõsítés született. A fe-
hérborok esetében 7 arany, 14 ezüst és 9

bronzoklevél volt az arány, míg a vegyes
pl. rosé vagy gyümölcsboroknál mind-
egyik elismerésbõl hetet adtak át. 

A bírálóbizottság elnöki tisztét ez évben
is dr. Janki Ferenc a Corvinus Egyetem
docense töltötte be. A neves borszakértõ a
díjak átadásakor értékelõ beszédet is

JJóó  mmiinnõõssííttéésseekkeett  kkaappttaakk  aa

ffööllddvváárrii  bboorrookk

2010- ben a kormány legalizálta az
otthoni pálinkafõzés lehetõségeit, ter-
mészetesen szabályokhoz kötve. Dr.
Fülöp Ferenc pénzügyõr õrnagy a me-
gyei Vám és Pénzügyõri Igazgatóság
igazgatója lapunknak összefoglalta az
ezzel kapcsolatos legfontosabb tudni-
valókat. 

SZABADOS SÁMUEL

A pálinka fogalmának tisztázásából
kell kiindulni. A pálinka csak hazai alap-
anyagból készülhet, például gyümöl-
csökbõl, cefrébõl. Alkoholfoka 37,5 és
86 fok közötti lehet. Nem tartalmazhat
adalékot, hiszen ha adalékot teszünk
hozzá, például mézet, az már párlatnak
minõsül. 

Magánfõzést otthon is végezhetünk.
Legálisan értékesített berendezéseket
vásárolhatunk akár az üzletekben is. A
házilag készített eszközöket a vámható-
ságnak be kell jelenteni, õk hitelesítik
azokat. A készülék 100 liter ûrtartalmú
lehet. 

A vásárolt vagy kapott gyümölcs fel-
használásának adóvonzata van. Értéke-
síthetõ a készlet, ha a személynek ma-
gánvendéglõje van, vagy falusi turiz-
mussal foglalkozik. Továbbá értékesít-
hetõ a lakóhely 40 kilométeres körzeté-
ben kétliteres kiszerelésben, zárjeggyel
ellátva, és elõtte bejelentve. Ajándéko-
zásra a törvény szerint nincs lehetõség.
50 litert lehet kifõzni, ez a mennyiség
akkor növelhetõ, ha például a 86 fokos
italt hígítjuk. 

Minõségellenõrzést a hatóságok nem
végeznek. Ha viszont valaki megszegi a
szabályokat, például a mennyiség vagy
az alkoholfok terén, akkor szankcionál-
ható akár jövedéki bírsággal vagy a ter-
mék lefoglalásával. 

Az elõírások fõleg a minõséget és a
biztonságot igyekeznek garantálni, és
szabályozzák az értékesítés lehetõségét
is. Az igazgató szerint a bér szeszfõzés
továbbra is igénybe vehetõ. Érdekesség,
hogy a szeszfõzdék forgalma a törvény
életbe lépése óta minimális mértékben
csökkent csak, pedig többen a szeszfõz-
dék válságát jósolták. Továbbra is léte-
zik illegális fõzés, mely ellen az illetékes
hatóságok fellépnek. 

MMiikkééppppeenn  ffõõzzhheettüünnkk

ootttthhoonn  ppáálliinnkkáátt??
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tartott, mely sok hasznos információt
tartalmazott a termelõk számára. A díjak
átadásakor a dicsérõ szavak mellett termé-
szetesen építõ szándékú kritikák is elhang-
zottak. 

A zsûriben helyet foglaltak a környékbe-
li települések borszakértõi, például Soltról,

Bölcskérõl, Szekszárdról. A szakemberek
hangoztatták a minõség megõrzésének
fontosságát, ami a következõ hónapok fel-
adata lesz, hiszen szakszerû kezelés és tá-
rolás hiányában az italok állaga romolhat. 

A papírforma ez alkalommal is igazoló-
dott. A legjobb borok a korábban is arany-

minõsítést elérõ gazdák készleteibõl kerül-
tek ki. Ez alkalommal választotta ki a zsû-
ri a „Város Bora“ címet elnyerõ legjobb
vörös- és fehérbort is. A tulajdonosok ne-
ve egyelõre titokban maradt, a hivatalos és
ünnepélyes eredményhirdetésre a március
15-i városi ünnepségen kerül sor. 

„A zene gazdagítja a kedélyt, nemesíti
az ízlést, fogékonyabbá tesz más szépsé-

gek iránt.” (Bárdos Lajos)

A Magyar Televízió zenei osztálya 1969-
ben meghirdette a Röpülj Páva Népdal-
vetélkedõt, amelynek szervezõje és mû-
sorvezetõ-riportere Vass Lajos volt. Az
õ vonzereje óriási erjedést indított, és a
’70-es években újra fellendült a népze-
nei mozgalom. Országszerte pávakörök
alakultak, köztük a Dunaföldvári Páva-
kör is.

LUKÁCSI PÁL

A pávakörösök célja az volt, hogy meg-
ismertessék, megszerettessék gazdag nép-
dalkincsünket. Ezek az emberek szívvel-
lélekkel vettek részt a mozgalomban. Újra-
élték fiatalságukat, emlékeiket, de tudást
és élményt is nyújtottak. Megérdemlik,
hogy megemlékezzünk róluk

Dunaföldváron eleinte Mikó István irá-
nyításával, majd Kovács Gyula
(1914–1988) általános iskolai igazgató
vezetésével mûködött a Pávakör. Az Ilo-
na utcában, a mûvelõdési ház egyik ama-
tõr kiscsoportjaként, szakköreként tevé-
kenykedett a csoport. Összejöveteleiket
hétfõnként (18 – 20 óráig) tartották. Mû-
sorukat Dunaföldvár-környéki népéne-
kekbõl, mezõségi népdalokból, népmesei
motívumokból állították össze. A régi
földvári nótákat (Dunaföldvár szép he-
lyen van, A földvári hegy alatt, A földvá-
ri torony de messzire ellátszik, Bádogoz-
zák a földvári templomot…) mindig
örömmel énekelték. A dalokat citera- és
köcsögduda-kísérettel adták elõ. Létszá-
muk 15-20 között mozgott. Baglyas Te-
réz, Baranyákné Juli néni, Bedéné Helyes
Mariska, Dancsné Márton Irén,
Diószeginé Mariska néni, Faragóné Vida
Rozália, Fehérváriné Teca néni, özv.
Kiss Sándorné Mariska, Kun Éva, Szabó
Jánosné és a többiek jól érezték magukat
a próbákon, s a szereplési lehetõségek

fenntartották a lelkesedést. Igazi hagyo-
mányõrzõ közösséggé alakultak. 

Mindig földvári viseletben léptek fel. A
földváriak úgy tartották, minél dudorosab-
ban néz ki egy asszony, annál szebb. Ez 4-
5 alsószoknyát jelentett. A felsõszoknyára
került a kötény, amely minden esetben fe-
kete volt. A földvári felsõ viselet neve
kaca, aminek az anyaga megegyezett a
szoknya anyagával. A lányok nem kötötték
be semmivel a fejüket, az asszonyok fityu-
lát hordtak. A kontyot fedõ fityula mindig
fekete színû volt, csipkével, gyöngyökkel,
flitterrel díszítették. A nõk fekete pántos
cipõt és patentharisnyát viseltek. A férfiak
sötét szövetnadrágban, fehér ingben léptek
fel.

Negyedszázados fennállásuk során szá-
mos alkalommal öregbítették Dunaföld-
vár jó hírét. S nem csupán a rádiófelvé-
telre gondolhatunk. Programjaik közül
különösen nagy sikert aratott a Földvári
lakodalmas (1970) címû önálló

mûsoruk.1972-ben a „Megfújom a furu-
lyám” népdaléneklési verseny járási for-
dulóján (Paks) már elismerést kaptak.

Új lendületet vett a pávakörös mozga-
lom a hetvenes évek közepén, amikor
Götzinger Károly vette át a mûvelõdési
ház irányítását. Rendszeresen szerepeltek
a Sárközi lakodalom rendezvényein,
1974-ben a madocsai népdalvetélkedõn,
1975-ben a paksi és kajdacsi népdalbe-
mutatón. Ugyanebben az évben megyei
minõsítõ versenyen vehettek részt. Több-
ször a Földvár táncegyüttessel, a Játék-
szín amatõr színpaddal és a Bábcsoport-
tal egy rendezvényen léptek fel. 1977
márciusában Keresztmetszet címmel mu-
tatták be közös mûsorukat.

A ’80-as években néhány férfi is csat-
lakozott a csoporthoz. A kóruspróbákat
Teleki Károly irányításával tartották
szerda esténként. A fényképekrõl többek
között Dancsné Márton Irén, Frész
Gyuláné Mariska néni, Gelencsér Géza,
Kiss Sándorné, Kun Éva, Kuti néni is-
merhetõ fel. A „pávások” többnyire
együtt szerepeltek az Annamatia kórus-
sal. 1983-ban a gimnázium udvarán ren-
dezték meg évzáró hangversenyüket. A
mûsorban népdalcsokrokat, népdalfeldol-
gozásokat adtak elõ. 1984. május 1-jén –
szintén az Annamatia vegyes karral – a
vár szabadtéri színpadán énekeltek. De-
cemberben a mûvelõdési házban a ma-
gyar népdalokat éneklõ pávakörösök
mellett az Annamatia és a citerazenekar
is szerepelt. Az utóbbi sárközi népdal-
csokrot adott elõ.

1985. december 2-án Szekszárdon köz-
remûködtek a „Dunaföldvár bemutatko-
zik” elnevezésû  kiállítás megnyitóján a
Sajtóházban (Népújság Galéria). Egy év-
vel késõbb a szeptemberi Szüreti napon
léptek fel nagy sikerrel a vár szabadtéri
színpadán. 

A ’90-es években a Dunaföldvári Páva-
kör elnevezés mellett/helyett a Népdalkör
név is megjelent az írott sajtóban. Ekkorra
már csak néhányan maradtak az asszonyok
közül, de õk minden alkalmat megragad-

VVoolltt  eeggyysszzeerr  eeggyy  PPáávvaakköörr
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Idén februárban már ötödik alkalom-
mal rendezte meg a télbúcsúztató far-
sangi táncházat a mûvelõdési ház és az
Ördögszekér néptáncegyüttes.

SZABADOS SÁMUEL

Ezúttal erdélyi, pálpataki táncokat tanul-
hattak az érdeklõdõk, mégpedig elismert
táncoktatók Kovács Norbert „Cimbi” és
neje, Ascher Beáta irányításával. A talp-
alávalót a salgótarjáni Dûvõ zenekar szol-
gáltatta.

Az együttes 1979-ben alakult. A három
évtized alatt sok zenész muzsikált a tagjai
között, gyakoriak voltak a személycserék.
Itthon és külföldön is ismertek, Európa sok
országában, az USA-ban és Kanadában is
felléptek már. Appelshoffer János, a tánc-

ház szervezõje azért is gondolt rájuk, mert
az erdélyi népzene autentikus tolmácsolói,
nagyszerû hangulatot tudnak varázsolni. A
farsangi mulatságokon fõleg lendületes,
vidám zenét vár el a közönség, a Dûvõ ze-
nekar ezt tudta biztosítani. 

Az elsõ két- három óra tánctanulással
telt. Ez idõ alatt az amatõrök is elsajátít-
hatták az alaplépéseket, melyben a profi
oktatók mellett a táncegyüttes tagjai is
segítettek a kezdõknek. Ezután szünet
következett. A pihenés mellett lehetõség
volt kóstolgatni a vendégek által készí-
tett süteményeket, fánkokat s egyéb far-
sangi finomságokat. A szomjat üdítõ ita-
lokkal és jó földvári borokkal lehetett ol-
tani.

A szünet után következett az örömzene,
mely igazi báli hangulatot eredményezett:
ropta a táncot idõsebb és fiatalabb egy-
aránt. A csárdások voltak a legnépszerûb-
bek, a zenészek a kívánságokat is teljesí-
tették. A farsang hangulatához illõen el-
hangzott néhány mondóka, népi szójáték
is, mely a telet búcsúztatta és a tavasz eljö-
vetelét jósolta. A mulatság a késõ esti
órákban ért véget. 

FFoollttvvaarrrróókk
Remek hobbi és hasznos idõtöltés,
ugyanakkor mûvészi szintre is lehet
emelni. Nemcsak az lesz boldog, aki ké-
szíti, hanem az is, aki kapja.

KISS ÉVA

A Patchwork foltvarrás. Ismereteink sze-
rint már az ókori görögök, a kínaiak is varr-

tak ilyen textileket, de mai elterjedését az
Angliából kivándorolt angol, ír telepesek
munkája indította el. Amerikában nem volt
textilipar, így amikor a telepesek ruhája
tönkrement, nem volt lehetõségük pótolni.
Ha hozzá is jutottak a kelméhez, az igen drá-
ga volt, ezért a használható ruhadarabkákat
újra összeállították, újra varrták. A szükség-
bõl már az 1700-1800-as években mûvészi
munkák születtek, melyeket napjainkban

múzeumokban õriznek. Amerikában ma is
ez a legnépszerûbb, legelterjedtebb kézi-
munka. Ma már Magyarországon is készül-
nek foltvarrások, így születnek ujjá a tönkre-
ment textilek. A technika karrierjére jellem-
zõ, hogy 1988-ban létrejött a Foltvarró Vi-
lágszövetség, hazánkban pedig megalapítot-
ták 1989-ben a Foltvarró Céhet. 

Földváron is dolgozik egy kilencfõs, lel-
kes csapat. Ízléses, ötletes, precíz munká-

tak, hogy fellépéseiken a földvári nótá-
kat népszerûsítsék. Fényképek igazolják,
hogy a népdalénekes asszonyok örömmel
szerepeltek a földvári Idõsek Szociális Ott-
honában (1993).

1993 tavaszán Hõgyészen a Cinege madár
Tolna megyei népdaléneklési versenynek
három földvári résztvevõje is volt: Kiss Sán-
dorné, Szabó Jánosné  és Szabó Renáta.
Ezen a gálán csak nyertesek voltak, minden-
ki gyarapodott, gazdagodott. Az is, aki fellé-
pett, az is, aki hallgatta a dalokat.

1993 nyarán Szekszárdon a XI. Duna
menti Folklór Fesztiválon Kiss Sándorné
Marika néni és Szabó Jánosné Ilonka néni,
a Dunaföldvári Pávakör két tagja, a feszti-
vál gálamûsorába is meghívást kapott éne-
kes szólistaként. A Tolnai Népújság címol-
dalán szerepeltette a két népdalénekest. Õk
– duót alkotva - még két alkalommal ve-
hettek részt az idõsek „Ki mit tud?” vetél-
kedõjén a szekszárdi Babits Mihály Mûve-
lõdési Központban. 

Egy évvel késõbb a Cinege madár nép-
daléneklési verseny valamennyi forduló-
ján továbbjutottak, és ismét a gálamûsor-
ban szerepeltek. Az elõdöntõs meghall-
gatáson - a verseny legidõsebb résztve-
võitõl - a zsûri karácsonyi éneket kért rá-
adásnak. Az asszonyok nem jöttek zavar-
ba. A rögtönzés eredménye a „Szûz Má-
ria kis Jézuskát altatgatja” címû ének
volt. A gálamûsorban karácsonyi és bú-
csús éneket adtak elõ. Teljesítményükért
- a szóbeli dicséreten túl - elismerõ okle-
velet és népmûvészeti kerámiát kaptak.
Az utolsó években szakmai felkészülésü-
ket Endl Károlyné, a Magyar László
Gimnázium énektanára segítette. 

A pávakörösöket már hiába keressük a ha-
gyományos Duna menti Folklór Fesztiválo-
kon. Legtöbbjük már az égi kórusban énekel.

Forrás:
Ulbert Antalné (özv. Kiss Sándorné leá-

nya) szóbeli közlései dokumentumok (ok-
levelek, fényképek) alapján

Kovács Zoltán (Kovács Gyula fia) szó-
beli közlése

Kun Éva szóbeli közlése
Appelshofferné Rabóczki Anikó, az Ör-

dögszekér Táncegyesület mûvészeti veze-
tõje (hangfelvétel) mezofoldielet.hu
/2011/09/21 nagyanyaink nepviselete

Irodalom: 
Dunaföldvár kulturális programja =

(Fk.: Götzinger Károly) 1977. március
Dunaföldvári program = Közmûvelõdési

Intézmények Igazgatósága, 1982. október
Dunaföldvári füzet = A dunaföldvári

Közmûvelõdési Intézmények Igazgatósága
tájékoztatója, 1983. június

Bán László: A szervezett felnõtt éneklés
= Dunaföldvári füzet, 1985. március (21 –
23. o.)

Szállt az ének, szólt a zene = Tolnai
Népújság, 1993. jan. 11. és 1993. márc. 8.

Dunaföldvár városi közéleti lap = 1994.
január 14., február 12.,továbbá április 8-i
szám 

FFaarrssaannggii  ttáánncchháázz  aa  DDûûvvõõ  zzeenneekkaarrrraall
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ik népszerûek. Találkozhatunk velük kiál-
lításokon, és minden évben gazdagítják mû-
veikkel a könyvtár karácsonyi vásárát.

Március 3-án, szombaton délelõtt talál-
kozót tartottak a Városi Mûvelõdési Köz-
pontban. Györkõ Lászlóné, Erika elmond-
ta, hogy nagyon készültek a vendégek fo-
gadására. Körülbelül hatvan foltvarrót vár-
tak a környék településeirõl, de érkeztek
Hódmezõvásárhelyrõl, Gyõrbõl is. A téma
- hiszen ez egy munkatalálkozó -  a süte-
mény volt. Láttam Erikánál - még a ren-
dezvény elõtt - fantasztikus mignonokat,
kifliket, linzereket, melyek megszólalásig
olyanok, mintha igaziak lennének. Halom-

ban ajándékokat, tombolatárgyakat, zsák-
bamacskákat; mind-mind a csoport tagjai-
nak munkája. Az érkezõket foltvarró tech-
nikával készített, de a megszólalásig igazi-
nak tûnõ nyalókával fogadták, és egy borí-
tékban mindenki megkapta a készítendõ
munka, egy croissant elemeit: anyagot,
szabásmintát, gyöngyöket. 

Nagyon meglepte a vendégeket a szokat-
lan feladat, de sikere volt. A munka szüne-
teiben beszélgettek, ettek, ittak a résztve-
võk, több ismerõs is meglátogatta õket.
Az elõtérben vásárolhattak munkájukhoz
anyagokat, nagyon szép kelmék között vá-
logathattak. Elkelt majd’ kilencven darab

zsákbamacska, s a tombolasorsolás után
mindenki kapott egy igazi mignont.

Megtudtam, a foltvarrók majdnem min-
den szombaton találkoznak valamelyik kö-
zeli településen. Legközelebb Nagyve-
nyimbe látogatnak, de van meghívásuk
Százhalombattára, Mezõfalvára is, május-
ban pedig Ercsibe utaznak.  

A dunaföldvári foltvarrók minden csü-
törtökön délután 16 órakor tartják foglal-
kozásaikat a mûvelõdési házban. Akinek
van kedve csatlakozni a csoporthoz, meg-
ismerni egy új, hasznos idõtöltést, keresse
fel õket, minden érdeklõdõt szívesen lát-
nak. 

R. Várkonyi Ágnes, Széchenyi-díjas tör-
ténész, egyetemi tanár, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia tagja Európa Rákó-
czija címmel tartott elõadást 2012. feb-
ruár 21-én a mûvelõdési házban 

BALOGH EMESE

A professzorasszony a Népszerû Tudo-
mány elõadásában II. Rákóczi Ferenc sze-
mélyének és az általa vezetett szabadság-
harcnak nemzeti és európai súlyát vizsgál-
ta.

R. Várkonyi Ágnes 1951 óta, diplo-
májának megszerzése óta kutatja ezt a
korszakot. Elsõ kötetében Vak Bottyán
életét tárta az olvasó elé; ennek okán is
örömmel jött most Dunaföldvárra, hi-
szen a kuruc generális városunk terüle-
tén is jelentõs hadmûveleteket irányí-
tott. 

Elmondása szerint a történész számára
mindig öröm az ismeretterjesztés; folya-
matosan tapasztalja, hogy az átlagember ki
van éhezve a valós, az igaz történelem

megismerésére, érdeklõdik a történelem
iránt. 

II. Rákóczi Ferencrõl tartott elõadásában
hangsúlyozta a fejedelem szavait: „nem-
csak a nemzetnek, hanem az egész keresz-
tény Európának használni akartunk”. Ki-
emelte, ha nincs a Rákóczi vezette szabad-
ságharc, Franciaország összeomlott volna
a spanyol örökösödési háborúban. Mint
mondta, II. Rákóczi Ferenc európai mû-
veltségû és Európában gondolkodó politi-
kus volt. Nyolc évig folytatott szabadság-
harca, a háborút tekintve hosszú idõ, az új,
korszerû magyar állam felépítéséhez azon-
ban nagyon rövid volt. 

EEuurróóppaa  RRáákkóócczziijjaa

A Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtár
szervezésében február utolsó és már-
cius elsõ hetében rendhagyó tanórá-
kon vehettek részt a gimnázium tanu-
lói. 

BALOGH EMESE

A 12. évfolyamosok Orbán György és
Kovács Gábor Pilinszky János költemé-
nyeibõl összeállított „Egy szenvedély
margójára” címû önálló mûsorát láthat-
ták a városi könyvtárban.  A két elõadó a
költõ születésének 90. és halálának 30.
évfordulójára állította össze mûsorát: Or-
bán György versmondásával Kovács Gá-
bor megzenésített verseivel tolmácsolta
Pilinszky gondolatait. A szekszárdi elõ-
adók a dunaföldvári gimnazistákkal való
találkozásukkor is igazolva látták a ko-
rábbi tapasztalataikat: a leghálásabb, a
leginkább vevõképes közönség az ifjú-

ság. Mint mondták, nem kell a sorokat
pontosan tudni, a verseket pontosan is-
merni ahhoz, hogy a Pilinszky írta, rette-
netesen nehéz szövegek varázsa a lélek-
hez eljusson. 

A kisgimnazistákhoz Kóka Rozália me-
semondó, népdal- és népmesegyûjtõ, nép-
rajzkutató érkezett a gimnáziumba. Az or-

szágosan ismert népmesegyûjtõ történelem
és irodalom órát tartott az iskola ebédlõjé-
ben, mely során a diákok megismerhették
a bukovinai székelyek történelmét, Ma-
gyarországra kerülésük körülményeit, és
ízelítõt kaptak a székely népmesékbõl,
népdalokból autentikus, tájnyelvi tolmá-
csolásban.

Végh Róbert, a helyi mentõállomás ve-
zetõje az elsõsegélynyújtás elméleti és
gyakorlati ismereteibe vezette be két alka-
lommal is a gimnázium 25-25 diákját. A
sebellátási, rögzítési módok, eszméletlen
emberrel kapcsolatos tennivalók mellett a
diákok gyakorolták az újraélesztés folya-
matát is. Végh Róbert elmondása szerint
az emberek 80 százaléka, sajnos, nem ren-
delkezik ilyen irányú ismeretekkel, így
nem tud segítséget nyújtani a bajba jutot-
taknak, akiknek ezen akár az életük is múl-
hat. Ezért is tartja elengedhetetlennek,
hogy 14 éves kor felett a fiatalok elsajátít-
sák a legalapvetõbb segélynyújtási ismere-
teket. 

RReennddhhaaggyyóó  ttaannóórráákk  ggiimmnnaazziissttáákknnaakk

Kóka Rozália
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Ez volt a mottója az idei évben rendezett
várostörténeti vetélkedõnek, melyet
évek óta március elején a mûvelõdési
ház szervez a gimnázium és az általános
iskola 7. és 8. osztályos diákjai számára.
A korábbi években a vetélkedõ témája
városunk múltja volt. Idén a szervezõk a
jelenre voltak kíváncsiak. 

SZABADOS SÁMUEL

Városunk intézményeirõl, szervezetei-
rõl, ismert személyekrõl, épületekrõl kel-
lett minél több információt gyûjteniük a
csapatoknak a sikeres szerepléshez. A ma-
gyar televízióban jelenleg zajló „Magyar-
ország szeretlek!” vetélkedõ szolgált min-
tául a szervezõk számára. 

A diákoknak sok érdekes, játékos, nem
egyszer a szerencsére épülõ feladatot kel-
lett megoldaniuk, melyek között szerepelt
személyek, szervezetek felismerése, épüle-
tek, szolgáltatások meghatározása. Volt
városismereti totó, de zongorajáték alapján
népszerû dalokat is fel kellett ismerniük.

A szervezõk elõzetes téma-listát adtak

ki, a felkészülésben a pedagógusok és a
szülõk segítették a diákokat. A vidám han-
gulatú vetélkedõ a késõ délutáni ered-
ményhirdetéssel ért véget. 

A zsûri szerint eléggé megoszlott a me-
zõny. A dobogós helyezettek alapos is-
meretekkel rendelkeztek, de a többi csa-
patnál bizony voltak hiányosságok. A
szervezõk minden résztvevõnek okleve-
let és jutalomtárgyat adtak át:  Dunaföld-
vár feliratú kerékpáros kendõk, pólók,
sporttáskák találtak gazdára. A dobogós
helyezést elért gárdák a helyi cukrászok

és vendéglõsök által felajánlott ajándék-
utalványokat vehették át. 

Az elsõ helyezett a Beszédes József Ál-
talános Iskola nyolcadik osztályosaiból
szervezõdõ csapat lett, tagjai: Horváth
András, Horog Mariann, Lóki Bence és
Márkus Klaudia. Második helyen a Ma-
gyar László Gimnázium hetedikesei vé-
geztek, míg a bronzérmesek szintén az ál-
talános iskola diákjai lettek. 

GGiimmnnáázziiuummii

vveerrsseennyyeerreeddmméé--

nnyyeekk
A tél végére több középiskolásoknak
szóló verseny is zárófordulójához
érkezett. Gimnazistáink eddigi ered-
ményeit olvashatják.

Tantárgyi eredmények:
Angol nyelvi és országismereti ver-

seny megyei döntõ: Nikl Anna I., Kele-
men Dorottya IV., Nagy Vivien VII. he-
lyezés.

Curie Környezetvédelmi Emlékver-
seny területi döntõ (csapatverseny): I.
helyezés

HÍV prevenciós csapatverseny: me-
gyei I. helyezés

Curie Kémiaverseny: Bartalos Hajnal-
ka, Kozák Tamara, Kiss Orsolya területi
döntõbe jutás.

Tolna Megyei Matematika Verseny:
Sebestyén Tímea X. helyezés

Bolyai Matematika Csapatverseny: V.
helyezés

Implom Helyesírási Verseny megyei
döntõ: Sürü Zsuzsanna VIII. helyezés,
Hegedûs Dóra X. helyezés

Kazinczy Szépkiejtési Verseny me-
gyei döntõ: Tumpek Nikolett IV. helye-
zés

Sporteredmények: 
Amatõr Kézilabda Diákolimpia me-

gyei döntõ: V-VI. korcsoportos lány I.
helyezés

Kézilabda Diákolimpia megyei döntõ:
VI. korcsoportos fiú II. helyezés 

Röplabda Diákolimpia megyei döntõ:
V. korcsoportos fiú II. helyezés

Amatõr Röplabda Diákolimpia me-
gyei döntõ: V-VI. korcsoportos fiú II.
helyezés 

KKii  ttuudd  ttööbbbbeett  DDuunnaaffööllddvváárrrróóll??

Serdült Benke Éva „Elindultam szép
hazámba” címû könyvét ismerhették
meg a Rátkay László Irodalmi Kávéház
vendégei 2012. február 14-én a Marci-
pán cukrászdában, ahol a szerzõvel Gu-
tai István beszélgetett. 

BALOGH EMESE

Serdült Benke Éva határon túli terüle-
tekre kalauzoló kötete a paksi Pákolitz Ist-
ván Városi Könyvtár gondozásában jelent
meg. A sepsiszentgyörgyrõl Paksra szár-
mazott, magyar nyelv és irodalom szakos
tanárnõ több év írásaiból szerkesztette
össze kiadványát, melyben a történelmi
Magyarország területén tett utazásai kul-
túrtörténeti, történelmi kitekintésekkel
gazdagított élménybeszámolóit olvashatja
az érdeklõdõ.

Serdült Benke Éva második kötete erdé-
lyi, felvidéki és kárpátaljai területeket mu-
tat be; mint mondta, azt a hazát, ahol a tör-
ténelmi emlékek mind-mind a magyar
nemzet sorsáról szólnak, ahol az irodalom
nyelve a magyar. 

EElliinndduullttaamm  sszzéépp  hhaazzáámmbbaa

KKuuttyyaa

Gazdája halála miatt sürgõsen kere-
sünk egy kutyaszeretõ gazdit egy kister-
metû, középkorú (5-6 éves), fekete-fe-
hér, drótszõrû, keverék kiskutyának. Vi-
dám fickó, okos, barátságos, pórázon
tud közlekedni; hûséges társa lenne gaz-
dájának. Megkötve soha sem volt, egy
zárt udvarban lenne jó helye.

+36 30/ 483-4310 
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Tóth Turi + Fodrászat
Szezonvégi akció!

Minden hó elsõ hete: 50%
Minõségi egyedi ruhák, divatos táskák

egyedi kivitelben!

Fodrászat
Egész évben olcsó áron szépülhet!

Férfi-nõi vágás: 1.400 Ft
Dauer: 3.000 Ft

Festés-melír: 2.500 Ft
Gyermek hajvágás: 1.000 Ft

Gépi hajnyírás: 600 Ft

Bronzcsöves szoli: 300 Ft/perc
Infraszauna: 3 fõ 1.500 Ft/30 perc

Hogy neked többre teljen, nekem munkám legyen!
Kérésre házhoz is megyek!

70/5666-517
Tóth Gabriella, Dunaföldvár, Gábor Pál u. 15.

Várom kedves régi és új vendégeimet!

Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet

értesíti tisztelt ügyfeleit, hogy a dunaföldvári

kirendeltség bõvítette szolgáltatási körét a

deviza számla vezetéssel.

Amennyiben igénybe kívánja venni e szolgáltatást,

a részletekrõl érdeklõdjön

takarékszövetkezetünk Dunaföldvár,

Béke tér 5. sz. alatti kirendeltségénél.
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RRaannggooss  vveennddééggee  vvoolltt  aa

hhoorrggáásszz  eeggyyeessüülleettnneekk

Bokor Károly szakíró, a Magyar Hor-
gász címû folyóirat újságírója tartott
elõadást a helyi horgászok számára. 

SZABADOS SÁMUEL

Kiss Lajos egyesületi elnök az éves
program összeállításakor jelezte, hogy a
vezetõség ismert szakembereket szeretne
elõadóként meghívni Dunaföldvárra. Az
elsõ vendég valóban közismert, nemcsak
idehaza, de a nemzetközi horgásztársada-
lomban is.

Bokor Károly szakíró Nikl Béla szemé-
lyes ismerõse, általa került sor a meghívá-
sára. Az idõsebb horgászok sem emlékez-
nek arra, hogy az utóbbi évtizedekben
ilyen rangos, elismert szakember tartott
volna elméleti elõadást a helyi horgászok
számára. Az érdeklõdés nagy volt, ezért is
kellette a horgásztanya helyett a vadászház
nagytermében tartani a rendezvényt, mely
teltházas volt.

Bokor Károly a rablóhalfogás specia-
listája; elõadásában is fõleg arról szólt,
hogy milyen eszközökkel, módszerekkel

lehet a rablóhalfogást hatékonyabbá ten-
ni. Beszélt a Duna és holtágainak adott-
ságairól, lehetõségeirõl. Maga is a Duna
mellett nõtt fel, alaposan ismeri a folyó
minden szakaszát, többször járt a földvá-
ri partokon is. Szólt a rablóhalfogás iz-
galmáról is, mely a vadászathoz hasonlít-
ható. Mivel a ragadozókat nehezebb ki-
fogni, speciális módszereket is be kell
vetni az eredményesség érdekében. Ala-
posan kell ismerni a lesõharcsa, a csuka,
a balin életmódját, zsákmányszerzési
szokásait. Ezek a halak télen is aktívak,
lehet rájuk egész évben „vadászni”. 

Szó esett hazánk természetes vizeinek
értékeirõl, a horgászturizmusról is. A kül-
földiek számára vonzóak a hazai érintetlen
vízpartok, mivel Nyugat-Európában egyre
szûkebbek ezek a területek a folyószabá-
lyozások miatt. Fontos ezen területek ter-
mészetességének fenntartása, védelme, hi-
szen a hazai horgászokon kívül a külföldi-
ek is élvezhetik, ami idegenforgalmi bevé-
teleket hozhat. 

A horgászat világszerte, így hazánkban
is népszerû. Adottságaink kedvezõek. A
természeti értékeink fenntartása részben
anyagi kérdés, akár csak a személyes fel-
szerelés biztosítása; ki-ki a pénztárcájának

megfelelõen szereli fel magát. A horgász-
etika viszont morális szempont, e téren van
még mit behoznunk – hangzott el az elõ-
adáson. 

ÓÓvvooddáássookkkkaall  bbõõvvüülltt  aa

ccsseellggáánnccssoozzóókk  kkeerreettee

Már tíz éve mûködik a solti cselgáncs
egyesület szakosztálya városunkban, és
évek óta hagyomány, hogy a Mûvelõdé-
si Házak Éjszakája programsorozat ke-
retei között bemutatót tartanak edzése-
ik helyszínén, a mûvelõdési ház kister-
mében. 

SZABADOS SÁMUEL

Martinkovics Mihály edzõ ezt a délutánt
háziversenyként szervezte meg. Ezáltal
volt tét, izgalom is a szõnyegen és a nézõk
körében. A szûk nézõtér zsúfolásig meg-
telt, fõleg szülõk, testvérek, ismerõsök
drukkoltak a gyerekeknek. 

A múlt év õszétõl húsz fõvel bõvült a ke-
ret, ami a sportág népszerûségét is jelzi.
Az óvodában is megkezdõdött a toborzás,
így a bemutatón már felléptek 5-6 éves
gyerekek is. 

Mezõgazdasági termelõk,

gazdálkodók figyelem! 
Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet megkezdte a
2012. évi területalapú támogatások elõfinanszírozását.

A finanszírozás maximális mértéke: az elõzõ évi támogatás 80%-a.
Használja ki a lehetõséget, s ebbõl

finanszírozza a 2012. év tavaszi munkáinak költségeit.
Részletekrõl érdeklõdjön a Dunaföldvár és Vidéke

Takarékszövetkezet
Dunaföldvár, Béke tér 5. sz. alatti kirendeltségénél.
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Az edzõ szerint az óvodások esetében
a fõ cél, hogy mozogjanak, és a sportetika
alapjait elsajátítsák. Ha csak két- három fi-
atal marad közülük évek múlva is aktív
sportoló, már akkor megérte. Ezért szíve-
sen várják a további csatlakozókat az óvo-
dástól a középiskolás korig. Jelentkezni le-
het a mûvelõdési házban tartott edzéseken
kedden és csütörtökön délutánonként.

Tavasztól az igazolt sportolók már ran-
gos hazai versenyeken is indulnak. Márci-
us 10-én Solton a regionális diákolimpián
nyolc földvári fiatal indul. A felmenõ
rendszerû országos versenyen lehetõségük
lesz a továbblépésre. Az év során egyéb
versenyek is várnak a fiatalokra. Kupákon,
meghívásos versenyeken vehetnek részt az
igazolással még nem rendelkezõ gyerekek
is. Fejlõdésükben ezek a megmérettetések
nagy fontossággal bírnak. 

AAddooggaattóóggéépp  sseeggííttii  aazz

aasszzttaalliitteenniisszzeezzõõkk

ffeellkkéésszzüülléésséétt

Az elmúlt évben alakult meg a DFC ke-
retei közt a fõleg gyerekekre építõ aszta-
litenisz szakosztály ifjú Takács Zoltán
vezetésével. Munkájukról, eredménye-
ikrõl rendszeresen beszámolunk lapunk
hasábjain. 

SZABADOS SÁMUEL

Õszi legjelentõsebb sikerük a megyei di-
ákolimpia harmadik helyezése volt, mely-
nek értékét növeli, hogy alig pár hónapos
edzésmunkával érték el. A tél sem jelentett
holt idõt a fiataloknak. Versenyek, meg-
mérettetések ugyan nem voltak, de a gye-
rekek rendszeres edzésekkel készültek a
tavaszi feladatokra. Munkájukat ma már
sokban segíti a nemrég vásárolt adogató-
gép.  Az 50 ezer forint értékû eszközt a
tagdíjakból befolyt összegbõl vásárolták.
A középkategóriájú gép nagy szolgálatot
tesz a felkészülésben. 

A múlt évben 5-6 fõvel kezdett dolgozni
Takács Zoltán, ma már17-en járnak az
edzésekre. Új korosztály, a 6-7 évesek is
bekapcsolódtak a közös munkába. 

Márciusban már elkezdõdnek a verseny-
szerû megmérettetések. Elõször Pincehe-
lyen, a diák kupán állnak asztalhoz a föld-
vári fiatalok, majd Mohácson, a területi
bajnokságon vesznek részt. Idén nyáron
edzõtábort is szervez a szakosztály, hiszen

a nyári szünet túl hosszú lenne edzések
nélkül, hanyatlást eredményezne. Napkö-
zis rendszerben délelõtt, délután lennének
az edzések. 

A múlt évben sikerült az ajkai asztalite-
niszezõkkel jó kapcsolatot kialakítani. Aj-
ka az utánpótlás nevelés területén országo-
san jegyzett klub. A tõlük szerzett tapasz-
talatok hasznosak lehetnek; a közeljövõ-
ben közös edzõtáborok és versenyek szer-
vezését tervezik.

A szakvezetés fontosnak tartja a rend-
szeres megmérettetést a fiatalok számára.
A versenynaptár úgy állt össze, hogy a
sportolóknak legyen sikerélményük, azaz
velünk azonos felkészültségû csapatokkal
találkozzunk, ahol lesz esélyük a gyõzel-
mekre. Ugyanakkor várnak majd nagyobb
tudású ellenfelek is a földváriakra, hogy a
fiatalok tapasztalják meg, milyen szintre
kell felfejlõdniük. 

TTeerreemmffooccii  kkuuppáákk  aa
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Tél végén teremfoci kupákon készültek
a Holler UFC ifjú focistái a tavaszi sze-
zonra.

SZABADOS SÁMUEL

Hagymási Zoltán technikai igazgató sze-
rint ezek a tornák nagyszerûen szolgálják a
felkészülést, hiszen az itteni mérkõzések-
nek tétjük van. Az év során a klub többször
vendégeskedett hasonló jellegû rendezvé-
nyeken, így illõ volt már itthon is rendezni
tornákat.

Február 19-én az U 9- es korosztály az
Ihász Pékség Kupán mérte össze tudását a
Paksi SE, az Atomerõmû SE, Solt és
Bölcske csapataival. Lesnyik Gábor edzõ
két gárdát is kiállított a keretbõl. Színvona-
las mérkõzéseket láthatott – a fõleg szülõk-
bõl álló - közönség. Sokan örültek annak,
hogy itthon is pályára léptek a gyerekek. Két
csapatunk közül az egyik a döntõben szoros
mérkõzésen a soltiaktól szenvedett veresé-
get, a másik gárda az ötödik helyen zárt. Az
edzõ meg volt elégedve tanítványai teljesít-
ményével. Mint mondta, lelkesen küzdöttek,
s a második hely ebben a rangos mezõnyben
jelentõs sikernek számított. Mátyás Donátot
a torna legjobb kapusává választották. 

Ihász Kornélia a rendezvény támogatója
örömét fejezte ki, hogy sikeres volt a tor-
na, és a földvári gyerekek jól szerepeltek.
Fontosnak tartja, hogy a fiatalok sportolja-

nak, mozogjanak, mivel napjaink modern,
technikai, szórakoztató eszközei inkább a
székhez kötik õket. 

Az U 7-es, a legfiatalabb korosztály, a
Szilágyi Optika Kupa keretei közt méret-
tette meg magát a solti, dunaújvárosi és
baracsi gárdákkal március harmadikán.
Schulteisz Norbert edzõ legénysége szin-
tén két csapatot alkotott. Az egyik gárda a
negyedik, a másik az ötödik helyen vég-
zett. A kupát a soltiak nyerték. 

A korosztály számára inkább maga a já-
ték, semmint az eredmény volt a fontos. A
cél az volt, hogy a gyerekek szokják a csa-
patjátékot, a közönséget. Az edzõi utasítá-
sok mellett gyakran a szülõk is igyekeztek
jótanácsokkal ellátni a focista palántákat. 

Szilágyi Ákos a torna szponzora fiának
is drukkolt a mérkõzéseken, játékával meg
volt elégedve. Elmondása szerint örömmel
támogat sportrendezvényeket, különösen a
labdarúgást kedveli. 

Holler Ferenc klubelnök már a jövõ évi
folytatásra is gondol. Örült, hogy sikerült
támogatókat találnia. Dicsérte munkatársa-
it, akik nagyszerû szervezõmunkát végez-
tek. Elégedett volt a fiatalok teljesítményé-
vel is, akiknek márciustól már a zöld gye-
pen kell bizonyítaniuk. 

Március végén még egy jelentõs feladat
áll a klub elõtt: nagyszabású sportbált szer-
veznek a városi sportcsarnokban, mely
méltó ünnepi eseménye lehet az ötéves
fennállását ünneplõ Holler UFC-nek. 
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Dunaföldvár, Duna-part

Jelentkezni lehet grill– és tárcsás ételek-
kel valamint spenótból készült különle-
gességekkel. 
Nevezési díj: 3.000 Ft
Amit adunk: sátor, asztal, padok, aján-
dék, mûsor.
Amit hoznod kell: sütõeszköz, nyers-
anyag, teríték és persze jókedv.
Jelentkezni lehet: muvhaz@dunafold-
var.hu, 75/541-000

További információ:
www.foldvarinyar.hu
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KÖZLEKEDÉS:
A rendõrség az utóbbi idõben rendszere-

sen közúti ellenõrzéseket tartott. Az ellen-
õrzések tapasztalatai alapján bebizonyoso-
dott, ezekre a késõbbiekben is szükség
lesz, mert a közlekedõk nagyon sok sza-
bálytalanságot követtek el. A legtöbben
nem használták a biztonsági övet, vezetés
közben telefonáltak, többen ittasan vezet-
ték gépkocsijukat. Belterületen több eset-
ben intézkedésre került sor tiltott helyen
parkolás, várakozás miatt. 

A rendõrség a frekventált helyeken, és
idõpontokban jelen lesz az utak mentén. A
szabálysértéseknek ma is súlyos anyagi kö-
vetkezményük van, de áprilistól a bünteté-
si tételek emelkedni fognak. Aki valami-
lyen szabálysértés kapcsán (helyszíni bír-
ság, önkormányzati bírság stb.) a kiszabott
összeget nem fizeti be, különbözõ fokoza-
tok, felszólítás stb. után elzárásra kerül.
Sajnos, az õrs területén több intézkedésnek
is ez lett a vége. Az eljárás plusz költségei
az elkövetõt terhelik.

A rendõrség folytatja akcióit a polgárõr-
séggel és a mezõõrökkel. Ennek eredmé-
nyeként a falopások száma némileg csök-
kent, de így is több személy ellen kellett
eljárniuk. Kérik a gazdákat, ha falopást ta-
pasztalnak, jelentsék azt!

BÛNÜGY:
Az elmúlt hónapban több kisebb értékre

elkövetett lopás történt. Ezeknél több eset-
ben a sértett gondatlansága is közrejátszott:
nyitva hagyott kapu, ajtók, nyitva hagyott
parkoló autók, szórakozóhelyen kabátban
hagyott iratok, telefon, pénz.

Egy helyi lakos ellen a rendõrség eljárást
indított súlyos testi sértés gondatlanságból
való elkövetése miatt. A tulajdonos két ku-
tyát tartott, melyek a nyitva felejtett ajtón
kimentek, és egy arra járó hölgyet a karján
és a combján megharaptak. Az áldozat or-
vosi ellátásban részesült, sérülései nyolc
napon túl gyógyulnak. Az eljárás során
többek között vizsgálják a kutyák tartási
körülményeit, oltási könyvüket.

16. péntek

AZ ÖLDÖKLÉS ISTENE

17. szombat

MISSION: IMPOSSIBLE

- FANTOM PROTOKOLL

23. péntek

ÉLNI VAGY HALNI

24. szombat

NEM BESZÉLEK

ZÖLDSÉGEKET

30. péntek

BOROTVAÉLEN

31. szombat

AZ ADÓSSÁG

Az elõadások 20 órakor kezdõdnek!

Jegyár 500 Ft.

Pénztárnyitás az elõadások kezdete elõtt 1

órával!
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2012. március 23. Dr. Palkó Ágnes
2012. március 24. Dr. Englert Rolland
(szombat - 2012. március 16-i pihenõ-
nap helyett)
2012. március 30. Dr. Móricz Zoltán

Ismét két közismert, szeretett személlyel
lett szegényebb Dunaföldvár. 

Nem találkozunk többet a mindig
kedves, barátságos Pelsõczy Andorné,
Kató nénivel. Nyolcvannyolc éves
korában elhunyt, február 2-án vettek tõle
végsõ búcsút a Fehérvári utcai temetõben. 

Németh Lászlónét, Vali nénit sem látjuk
többé, amint naponta bevásárlókocsit
húzva Artúr kutyájával szokásos bevásárló
körútjait járja. Nyolcvanhat évet élt,
temetése március 9-én volt a Fehérvári
utcai temetõben. 

Nyugodjanak békében!


