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KÖZÉLETI LAP

A D-B-M MONI Magyar László Gimnázium és Szak-
iskola Tagintézményben 91 végzõs diák búcsúzott el
iskolájától a ballagási ünnepségeken. 

n BALOGH EMESE

A szakiskolában a 2011. május 4-én négy szakma (pan-
ziós-falusi vendéglátó, hegesztõ, szerkezetlakatos, élel-
miszer- és vegyi áru-eladó) 39 végzõs tanulója búcsúzott
a pedagógusoktól és az iskolatársaktól. A búcsúztató ün-
nepségen a szakiskolai évek tanulmányi illetve közössé-
gi munkájának elismeréséül az "Együtt a Korszerû Okta-
tásért" Alapítvány pénz- és könyvjutalmát adta át Ignácz
Szilviának és Takács Renátának Petrovics Józsefné fõ-
igazgató.  Könyvjutalmat vehetett át Bérces Lajos, Tóth
Zoltán, Tamási Attila, Györök Anikó, Molnár Vivien,
Vida Krisztina, Teller László és Varga László Ádám is.

Csizmadiáné Mihálovics Magdolna igazgatóhelyettes
tájékoztatása szerint a szerkezetlakatosok és hegesztõk
írásbeli és gyakorlati vizsgájával indul a végzõsök vizs-
gaidõszaka a szakiskolában 2012. május 14-én. Május
15-én és 23-án a panziós, falusi vendéglátók írásbeliznek
és tesznek gyakorlati vizsgát, míg május 31-én és június
4-én a hegesztõk adnak számot gyakorlati tudásukról. Jú-
nius 6-án szóbeliznek a panziós, falusi vendéglátók, júni-
us 7-én pedig az élelmiszer és vegyi áru- eladók tesznek
gyakorlati vizsgát. A szakiskolában a vizsgaidõszak júni-
us 12-én a szerkezetlakatosok gyakorlati vizsgájával zá-
rul. 

A gimnáziumban 2012. május 5-én-án tartották a balla-
gási ünnepséget, melyen két osztály 52 tizenkettedikes
tanulója köszönt el az alma matertõl. A tantestület tagjai
idén is határoztak arról, hogy a középiskolai évek tanul-
mányi illetve közösségi munkája elismeréséül kik írhat-
ják be nevüket a Magyar László Gimnázium Aranyköny-
vébe.   Kiváló tanulmányi munkájáért és példamutató kö-
telességteljesítéséért, illetve közösségi és sporttevékeny-
sége elismeréséül aranykönyves Csizmadia László,
Gungl Szilárd, Huszárik Tamara és Süveges Kincsõ lett. 

A nevelõtestület a végzõs diákok közül könyvjutalom-
ban részesítette Dudás Sárát, Hegedûs Pétert és Kovács
Bettinát kiemelkedõ közösségi, illetve sporttevékenysé-
gük elismeréséül.

A gimnazisták írásbeli érettségi vizsgasorozata május
7-én a magyar  nyelv és irodalom tantárggyal vette kez-
detét; a szóbeli vizsgák június 18-án kezdõdnek, és júni-
us 27-én érnek véget majd.

Ballagási ünnepségek a
Magyar László Gimnázium és Szakiskolában
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Március végén tartotta évi közgyûlését
városunk önkéntes tûzoltó egyesülete. A
napirendi pontok között szerepelt a
múlt év értékelése, az idei év tervei és a
vezetõség megválasztása. 

n SZABADOS SÁMUEL

Csányi Imre parancsnok beszámolójá-
ban elhangzott, hogy a 2011-es év a koráb-
bi idõszakkal összevetve nyugodt volt. 25
riasztásra került sor, míg a korábbi évek-
ben ez kb. 35-40 kivonulást jelentett. A ri-
asztások oka többségében avar- és bozót-
tûz, vagy mûszaki mentés volt. Egyetlen
komolyabb eset történt, mégpedig egy
épülettûz.

A múlt évben sikerült egy pályázaton
egymillió forintot nyerni, így tovább foly-
tatódott az épület átalakítása. Új szertárka-
put szereltek fel, és elkezdõdött a vizes-

blokk felújítása, ami az idei évben is foly-
tatódik. Újabb technikai eszközökkel is
gyarapodott az egyesület. 

Eredményes volt a megyei tûzoltó verse-
nyen való szereplés. Gépjármû fecskendõ
kategóriában elsõ helyezést ért el csapa-
tunk, ebben a versenyszámban más harma-
dik éve verhetetlen a földvári gárda. 

A beszámoló után került sor a tisztújí-
tásra, mely meglepetést nem hozott. A
tagság ismét Csányi Imrét választotta
parancsnokul, és újra Varga János lett
az egyesület elnöke. A közgyûlés ven-
dége volt Istella Zsolt, a kalocsai hiva-
tásos tûzoltók parancsnoka. Látogatásá-
nak aktualitását az adta, hogy ez évtõl a
kalocsai egység Soltra kihelyezett õrsé-
hez fog tartozni városunk. A földrajzi
közelség indokolta az átszervezést, hi-
szen Soltról jóval elõbb érkezik ide az
autó, mint Paksról vagy Dunaújváros-
ból.

A kalocsai parancsnok elégedett volt a
Földváron tapasztaltakkal. Egy jól felsze-
relt, kiképzett egyesületet ismert meg,
mellyel remélhetõen eredményes lesz a
közös munka. Még az idei évben megkötik
az együttmûködési megállapodást, ami
több elõnnyel is járhat, ugyanis lehetõség
nyílik újabb pályázatok elnyerésére azon
egyesületek számára, amelyek megállapo-
dást kötöttek valamelyik hivatásos tûzoltó
egységgel. n

Tisztújító közgyûlést
tartott a tûzoltó egyesület

A szabálysértésekrõl, a szabálysértési
eljárásról és a szabálysértési nyilvántar-
tási rendszerrõl szóló 2012. évi II. tör-
vény alapján 2012. április 15. napjától
az általános szabálysértési hatósági fel-
adatokat - a községi, városi, megyei jogú
városi, fõvárosi kerületi jegyzõ helyett -
a fõvárosi és megyei kormányhivatalok
látják el. 

n TÓTH FERENC, KORMÁNYMEGBÍZOTT

A szabálysértéssel kapcsolatos feladato-
kat Tolna megyében a Tolna Megyei Kor-
mányhivatal Hatósági Fõosztályának Sza-
bálysértési Osztálya látja el.

A Szabálysértési Osztály ügyintézõi az
alábbi településeken érhetõk el:

– Szekszárd, Szent István tér 11-13. 
– Paks, Szentháromság tér 6. 
– Dombóvár, Jókai u. 18. 
– Tamási, Szabadság u. 54. 
– Bonyhád, Perczel M. u. 13. 
A fõvárosi és megyei kormányhivatalok

mellett azonban a rendõrség is szabálysér-
tési hatóság marad, többek között a közle-
kedési, lõfegyverekkel, egyesülési, gyüle-
kezési joggal, határvédelemmel összefüg-

gõ ügyekben. A vámszabálysértések ese-
tén az eljáró hatóság továbbra is Nemzeti
Adó- és Vámhivatal.

Az elzárással is büntethetõ szabálysérté-
sek esetén (pl. rendzavarás, garázdaság, öt-
venezer forint értékhatár alatti lopás, sik-
kasztás, orgazdaság, vagy jogosulatlan va-
dászat) pedig az elkövetés helye szerinti
helyi (városi) bíróság jár el.

A szabálysértési törvényben meghatáro-
zott esetben szabálysértés észlelése esetén -
amennyiben azt a szabálysértés külön említi
- helyszíni bírságot szabhat ki a kormányhi-
vatal arra felhatalmazott ügyintézõje mellett
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve, a
hivatásos katasztrófavédelmi szerv arra fel-
hatalmazott ügyintézõje, a közlekedési ható-
ság ellenõre, a közterület-felügyelõ, a termé-
szetvédelmi õr, az önkormányzati termé-
szetvédelmi õr, az erdõvédelmi szolgálat
tagja, a halászati õr és a mezõõr is. A rend-
õrség a szabálysértési törvényben meghatá-
rozott feltételek esetén bármely szabálysér-
tés miatt kiszabhat helyszíni bírságot.

A más szerv hatáskörébe nem tartozó
szabálysértési eljárásra (pl. köztisztasági
szabálysértés, fogyasztóvédelmi szabály-

sértések, koldulás, veszélyeztetés kutyá-
val, tankötelezettség megszegése) az a
fõvárosi és megyei kormányhivatal jogo-
sult, ahol az elkövetõ lakóhelye található.
Az eljárás során szükségessé váló hely-
színi eljárási cselekményeket a kormány-
hivatal munkatársai a helyszínen fogják
végezni. n

Sajtóközlemény

Változik a szabálysértési törvény

Sajtóközlemény

a Tolna Megyei
Kormányhivatal
Nyugdíjbiztosítási
Igazgatósága
ügyfélfogadási rendjének
változásáról

n RÉGER BALÁZS,
KABINETVEZETÕ-SAJTÓFÕNÖK

A Tolna Megyei Kormányhivatal
Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága értesíti
minden kedves ügyfelét, hogy 2012. áp-
rilis 16-tól az alábbiak szerint módosul
az ügyfélfogadási rendje:

Hétfõ: 8.00-17.00
Kedd-Csütörtök:8.00-13.00
Péntek: 8.00-12.00 n
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Április 13-án városunkban rendezték
meg az országos természetõr találkozót.
A házigazda helyi természetvédelmi
egyesülethez az ország számos települé-
sérõl érkeztek vendégek, akik az is-
pánházban hallgattak elõadásokat. 

n SZABADOS SÁMUEL

Nagy Zsuzsanna egyesületi elnök tájé-
koztatója szerint elsõsorban a Duna - Drá-
va Nemzeti Park területén mûködõ csopor-
tok képviseltették magukat a találkozón. A
házigazdák köszöntõje után Varga Zsolt, a
Duna- Dráva park õrparancsnoka tartott
elõadást. Beszélt a szolgálat munkájáról, s
kiemelte, hogy az önkéntes õrök segítsége
mennyire fontos. Elmondása szerint rend-
szeres "harcot" folytatnak az illegális sze-
métlerakók ellen. Fontos, hogy ne kerüljön

ki a védett területre idegen anyag. Ha ez
mégis megtörténik, felderítik az esetleges
károkat, felmérik a változásokat. 

Dávid Gyula, a dombóvári egyesület el-
nöke beszámolójában kiemelte, hogy az
ilyen találkozókon sok hasznos információ
hangzik el. Tapasztalatokat lehet cserélni,

melyeket a napi munka során hasznosíthat-
nak a környezetvédõk. Egyesületük 2005-
ben alakult 19 fõvel. Jelenleg több mint
harminc aktivistájuk van, s a térség egyik
leghatékonyabban mûködõ civil szerveze-
teként említik õket. Városuk környékének
8%-a védett terület, melyre kiemelten
ügyelnek. Beszélt a hulladékgyûjtési akci-
óikról; fõleg a szervezésben, mozgósítás-
ban szerzett tapasztalatokat osztotta meg
az érdeklõdõkkel. 

A felszólalók hangot adtak annak,
hogy gyakrabban kellene hasonló fóru-
mot szervezni, hiszen utoljára tíz éve
Csillebércen volt hasonló rendezvény.
Az anyagi támogatások sajnos szûkül-
nek, pedig bizonyos tevékenységeket a
szolgálat pénz hiányában nem tud ellátni.
Dicsérõ szavakkal illették az elõadók a
dunaföldvári szervezetet, hogy otthont
adtak a rendezvénynek, és precízen meg-
rendezték a találkozót. n

Természetõr találkozó

Dunaföldvár Város Önkormányzatának
polgármestere a "Közalkalmazottak jogál-
lásáról szóló" 1992. évi XXXIII. tv. 20/A.
§ alapján pályázatot hirdet Dunaföldvár-
Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Bölcsõde,
Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény, Gimnázium és
Szakiskola gazdasági vezetõ munkakör
betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtar-
tama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony (3 hónap próbaidõ)

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

zetõi megbízás határozott idõre, 5 évre,
2012. június 1-jétõl  2017. május 31-ig
szól.

A munkavégzés helye: Tolna megye,
7020 Dunaföldvár, Templom u. 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a veze-
tõi megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény pénzügyi- gazdasági, ezen
belül különösen tervezési, végrehajtási,
beszámolási és ellenõrzési feladatainak el-
látása. Felelõs az elõirányzatok módosítá-
sának, átcsoportosításának, felhasználásá-
nak végrehajtásáért, a finanszírozási, adat-
szolgáltatási, beszámolási és a vagyon
használatával, védelmével összefüggõ fel-
adatok teljesítéséért, a pénzügyi, számvite-

li rend betartásáért, a kötelezettségvállalás
ellenjegyzésének és érvényesítésének
szakszerû végrehajtásáért. Feladata az in-
tézmény költségvetésének és beszámolójá-
nak elkészítése, a FEUVE szabályszerûsé-
gének biztosítása, alkalmazása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény
megállapítására és a juttatásokra a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irány-
adók.

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

tatása.
- Felsõfokú képesítés, felsõoktatásban

szerzett pénzügyi-számviteli végzettség,
vagy a felsõoktatásban szerzett egyéb vég-
zettség és emellett legalább államháztartá-
si mérlegképes könyvelõi szakképesítés,
valamint a könyvviteli szolgáltatás körébe
tartozó feladatok ellátása tekintetében sze-
repelnie kell a számvitelrõl szóló 2000. évi
C. törvény 151. § (3) bekezdése szerinti
nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a te-
vékenység ellátására jogosító engedéllyel.

- Hasonló területen szerzett 3-5 év szak-
mai tapasztalat.

Pályázati felhívás
gazdaságvezetõi munkakör betöltésére

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) 937–53–24Ü
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Dunaföldvár Város Önkormányzatának
polgármestere a "Közalkalmazottak jogál-
lásáról szóló" 1992. évi XXXIII. tv. 20/A.
§ alapján pályázatot hirdet a Napsugár In-
tegrált Szociális Inzétmény gazdasági ve-
zetõ munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony idõtar-
tama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony (3 hónap próbaidõ)

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

zetõi megbízás határozott idõre, 1 évre,
2012. július 1-jétõl  2013. június 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 intézmény pénzügyi- gazdasági, ezen
belül különösen tervezési, végrehajtási,
beszámolási és ellenõrzési feladatainak el-
látása. Felelõs az elõirányzatok módosítá-
sának, átcsoportosításának, felhasználásá-
nak végrehajtásáért, a finanszírozási, adat-
szolgáltatási, beszámolási és a vagyon
használatával, védelmével összefüggõ fel-
adatok teljesítéséért, a pénzügyi, számvite-
li rend betartásáért, a kötelezettségvállalás
ellenjegyzésének és érvényesítésének
szakszerû végrehajtásáért. Feladata az in-
tézmény költségvetésének és beszámolójá-
nak elkészítése, a FEUVE szabályszerûsé-
gének biztosítása, alkalmazása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény
megállapítására és a juttatásokra a közal-

kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, valamint a közalkalma-
zottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXI-
II. törvénynek a szociális, valamint a gyer-
mekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban
történõ végrehajtásáról szóló 257/2000.
(XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az
irányadók.

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

folytatása.
– Felsõoktatásban szerzett pénzügyi-

számviteli végzettség, vagy a felsõoktatás-
ban szerzett egyéb végzettség és emellett
legalább államháztartási mérlegképes
könyvelõi szakképesítés, valamint a
könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó fel-
adatok ellátása tekintetében szerepelnie
kell a számvitelrõl szóló 2000. évi C. tör-
vény 151. § (3) bekezdése szerinti nyilván-
tartásban, és rendelkeznie kell a tevékeny-
ség ellátására jogosító engedéllyel.

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 iga-
zolására, valamint annak igazolása, hogy a
közalkalmazott nem áll olyan foglalkozás-
tól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkal-
mazotti jogviszony létesítését nem teszi le-
hetõvé. Ha a pályázat benyújtásakor az er-
kölcsi bizonyítvány nem áll rendelkezésre,
a postai feladóvevény becsatolása szüksé-
ges.

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

– Nyilatkozat arról, hogy a pályázati
anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggõ kezelésé-
hez hozzájárul.

– Elõnyként megjelölt feltételek igazolá-
sa.

A beosztás betölthetõségének idõpont-
ja: 2012. július 01.

A pályázat benyújtásának határideje:
2012. június 02.

A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, zárt borítékban, a pályázatnak
Dunaföldvár Város Önkormányzat Polgár-
mestere címére történõ megküldésével
(7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.). Kér-
jük a borítékon feltüntetni a beosztás meg-
nevezését: Napsugár gazdasági vezetõ.

A pályázat elbírálásának módja,
rendje: A pályázatokat a polgármester bí-
rálja el. 

A pályázat elbírálásának határideje:
2012. június 30.

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

A pályázat elbírálásánál elõnyt je-
lent:

- Hasonló területen  szerzett legalább 1-
3 év vezetõi tapasztalat.

- Felhasználói szintû számviteli/pénz-
ügyi szoftverismeret.

A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások:

- Szakmai önéletrajz.
- Iskolai végzettséget, képesítést igazoló

okirat/ok másolata.
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági er-

kölcsi bizonyítvány a büntetlen elõélet iga-
zolására, valamint annak igazolása, hogy a
közalkalmazott nem áll olyan foglalkozás-
tól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkal-
mazotti jogviszony létesítését nem teszi le-

hetõvé. Ha a pályázat benyújtásakor az er-
kölcsi bizonyítvány nem áll rendelkezésre,
a postai feladóvevény becsatolása szüksé-
ges.

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

- Nyilatkozat arról, hogy a pályázati
anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggõ kezelésé-
hez hozzájárul.

- Elõnyként megjelölt feltételek igazolá-
sa.

A beosztás betölthetõségének idõpont-
ja: 2012. június 01.

A pályázat benyújtásának határideje:
2012. május 18.

A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, zárt borítékban, a pályázatnak
Dunaföldvár Város Önkormányzata Pol-
gármestere címére történõ megküldésével
(7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.). Kér-
jük a borítékon feltüntetni a beosztás meg-
nevezését: D-B-M MONI gazdasági veze-
tõ.

A pályázat elbírálásának módja,
rendje: A pályázatokat a polgármester bí-
rálja el. 

A pályázat elbírálásának határideje:
2012. május 23.

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

Pályázati felhívás
gazdaságvezetõi munkakör betöltésére

Ü
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Dunaföldvár képviselõ-testülete április
24-én tartotta soros ülését, melynek na-
pirendjén 24 nyilvános és 5 zárt ülésen
tárgyalandó téma szerepelt.

n BAKSAY ERIKA

Az elsõ napirendben a képviselõk elfo-
gadták az önkormányzat 2011. évi költség-
vetés végrehajtásáról szóló beszámolót. A
zárszámadási rendeletben foglaltak szerint
a könyvvizsgáló arányos, mértéktartó, fe-
gyelmezett gazdálkodásról számolt be,
melyben a takarékossági törekvések jól
láthatóak. 

A következõ napirendben a testület be-
számolót fogadott el a 2011. évi belsõ el-
lenõrzési tevékenységrõl, illetve módosí-
totta a 2012. évi Ellenõrzési Tervét. Ez-
után a 2012. évi költségvetési rendelet mó-
dosítása következett, a DBM MONI kony-
hai eszközök vásárlása iránti kérelme
okán. 

A negyedik és ötödik napirendben a DIT
Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi beszá-
molóját, illetve a DDIF Zrt. 2012. évi üz-
leti tervét fogadta el a testület, utóbbi in-
tézmény erre az évre mintegy 15 millió Ft-
os hiánnyal számol. 

Ezután a testület a helyi szociális és

gyermekvédelmi ellátó rendszer egyes sza-
bályairól szóló rendeletét módosította, il-
letve rendeletben határozta meg a közokta-
tási törvény szerinti sajátos nevelési igé-
nyû gyermek definíciójának meghatározá-
sát. 

A következõkben önkormányzati rende-
letek hatályon kívül helyezésérõl, majd a
Dunaföldvár, Jókai u. 2. szám alatti ingat-
lan övezeti besorolásának módosításáról
döntöttek a képviselõk. Ezután a Reformá-
tus Egyházközség számára biztosított a
testület 150 ezer Ft támogatást, majd a Jö-
võnk Energiája Térségfejlesztõ Alapítvány
meghirdetésében az "életminõség javítá-
sát, a településközösség mûködési feltét-
eleinek fejlesztését szolgáló beruházások-
hoz" címû pályázat beadásáról döntött a
testület. 

A képviselõk döntöttek partfal-stabilizá-
ciós pályázat benyújtásáról a Kálvária
partfal-rehabilitáció és vízrendezés 2. üte-
mével, illetve a Hõsök tere mögötti partfal-
stabilizáció 1. ütemével kapcsolatban.
Döntöttek a 2012. évi szociális gyermekét-
keztetés céljából benyújtott támogatás
igénylésérõl.

A következõ napirendben az alpolgár-
mester megválasztása következett, Takács

Zoltánt a testület ezúttal sem választotta
meg. 

Ezután a képviselõk átfogó értékelést fo-
gadtak el az önkormányzat gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatainak ellátásá-
ról, módosították a Dunaföldvár, Bölcske,
Madocsa Önkormányzati Minõségirányí-
tási Program felülvizsgálati idõpontját,
majd Együttmûködési Megállapodás köté-
sérõl döntöttek Dunaföldvár Város Önkor-
mányzata és a Dunaföldvári Roma Nemze-
tiségi Önkormányzat között. Tájékoztatót
hallgattak meg a 2011. évi közfoglalkozta-
tásról, majd javaslatot tettek a 2012. évi
képviselõi tiszteletdíjak civil szervezetek
számára történõ felajánlásáról. 

Döntöttek a belterületi gyommal és par-
lagfûvel erõsen szennyezett területeken
közérdekû munka elvégzése a 2012. évre
kiírt pályázat ismételt meghirdetésérõl,
majd lakossági kérelmeket bíráltak el. 

A zárt ülésen a testület a Napsugár In-
tegrált Szociális Intézmény vezetõi állás-
helyére benyújtott pályázatokat bírálta el,
szociális segélyek megállapításáról, illetve
a vásár-piac és a mezõõri koordinátor
szakfeladatokkal kapcsolatos személyi jut-
tatásokról döntött, majd az Országos
Rendõr-fõkapitányság Dunaföldvár, Jókai
u. 2. szám alatti leendõ rendõrségi épület
bérleti díjával kapcsolatos kérelmét bírálta
el. n

Üléstermi tudósítások

Megjelent a munkabérek nettó értékének
2012. évi megõrzéséhez nyújtható támo-
gatásra vonatkozó pályázat.

n TÓTH FERENC, KORMÁNYMEGBÍZOTT

A Nemzetgazdasági Minisztérium 2012.
április 13-án pályázatot hirdetett a munkabé-
rek nettó értékének 2012. évi megõrzéséhez
nyújtható támogatásra, amelynek célja az el-
várt béremelés teljesítésével összefüggõ
munkáltatói költségek egy részének támoga-
tása annak érdekében, hogy a munkáltatók
mind teljesebb körben biztosítsák a bérek
nettó értékének megõrzését szolgáló bér-
emeléseket úgy, hogy a munkahelyek is
megõrzésre kerüljenek. Országosan össze-
sen 21 milliárd Ft támogatási keretösszeg áll
a pályázók rendelkezésére. A pályázat alap-
ján vissza nem térítendõ támogatás nyújtha-
tó, a támogatás mértéke pedig a 2012. évi el-
várt béremelésbõl legfeljebb 3 százalékpont-

nak tizenkét hónapra számított bér és szoci-
ális hozzájárulási adó költsége. 

A pályázaton a munkabérek nettó értéké-
nek megõrzéséhez szükséges munkabér-
emelés elvárt mértékérõl és a béren kívüli
juttatás ennek keretében figyelembe vehetõ
mértékérõl szóló 299/2011. (XII. 22.) Korm.
rendelet hatálya alá tartozó szervezetek, te-
hát a belföldi székhelyû gazdasági társasá-
gok, szövetkezetek, egyéni vállalkozások,
nonprofit szervezetek vehetnek részt -
amennyiben megfelelnek a pályázati feltéte-
leknek - azoknak az egyházi fenntartású in-
tézményeknek a kivételével, amelyek egész-
ségügyi, oktatási, szociális, valamint köz-
gyûjteményi és közmûvelõdési közfeladatot
látnak el. A pályázati feltételek közül kieme-
lendõ, hogy a pályázaton csak az vehet részt,
aki a bérek nettó értékének megõrzéséhez
szükséges 2012. évi béremelést legkésõbb
2012. június 30-ig valamennyi érintett mun-

kavállalója számára 2012. január 1-jétõl, il-
letve a 2012. évi jogviszony kezdetétõl -
visszamenõlegesen is - biztosítja; vállalja,
hogy a 2012. évi átlagos statisztikai állomá-
nyi létszámát a 2011. évi átlagos statisztikai
állományi létszámához képest nem csökken-
ti; továbbá vállalja, hogy a 2012. évben
meghozott döntés alapján a munkáltatói
kezdeményezésen alapuló munkaidõ-csök-
kentéssel érintett létszám nem haladja meg
2011. évi átlagos statisztikai állományi lét-
számának 20%-át. A pályázó szintjén szá-
mított 2011. évi bruttó átlagkereset nem ér-
heti el a 215.000 Ft/hó összeget, és ameny-
nyiben a pályázó által foglalkoztatott mun-
kavállalók 2011. évi átlagos statisztikai állo-
mányi létszáma elérte az 5 fõt, a támogatási
igény mértékének el kell érnie legalább az
évi 100.000 Ft-ot. 

A pályázatok a foglalkoztató székhelye
szerint illetékes fõvárosi és megyei kor-
mányhivatal munkaügyi központjához (a to-
vábbiakban: munkaügyi központ) nyújtha-
tók be 2012. május 14-ig. A támogatás

Aktuális munkaügyi pályázatok
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nyújtásának részletes feltételeit, a pályá-
zat elkészítéséhez szükséges információkat,
valamint a kötelezõen kitöltendõ pályázati
adatlapot és a nyilatkozatokat, a pályázati
felhívás, továbbá a pályázati útmutató és
mellékletei együttesen tartalmazzák. A pá-
lyázati dokumentáció a Nemzetgazdasági
Minisztérium (kormányzati portálon:
www.kormany.hu) és a Nemzeti Foglalkoz-
tatási Szolgálat, a Nemzeti Munkaügyi Hi-
vatal (www.munka.hu) honlapjáról letölthe-
tõ, valamint a munkaügyi központokban és
kirendeltségeiken átvehetõ.

Megjelent az álláskeresõk vállalkozóvá
válás támogatásra vonatkozó pályázat

A Tolna Megyei Kormányhivatal Munka-
ügyi Központja 2012. április 13-án pályáza-
tot hirdetett az álláskeresõk vállalkozóvá vá-
lás támogatásra, amelynek célja az álláske-
resõk önfoglalkoztatásának beruházási célú
támogatása. A támogatás mértéke vissza

nem térítendõ 2 millió forint tõkejuttatás,
valamint 6 havi - a kötelezõ legkisebb mun-
kabérnek megfelelõ összegû - támogatás.

A pályázaton részt vehet, aki a munkaügyi
központ által legalább három hónapja folya-
matosan álláskeresõként nyilvántartott vagy
rehabilitációs ellátásban (rehabilitációs jára-
dékban) részesül, és önmaga foglalkoztatá-
sát legalább 3 évig  - munkaviszonyon kívü-
li tevékenységgel egyéni vállalkozás kereté-
ben, illetve új induló társas vállalkozás kere-
tében vagy már mûködõ társas vállalkozás-
hoz való csatlakozással, a társaság tevé-
kenységében személyesen közremûködõ
tagjaként, vagy mezõgazdasági õstermelõ-
ként oldja meg.

A támogatást az a pályázó igényelheti, aki
rendelkezik a vállalkozás pénzügyi és piaci
megalapozottságát bemutató, alátámasztó
üzleti tervvel, és rendelkezik a vállalkozás
indításához - a beruházás bruttó összköltség-

ének legalább 20 százalékát elérõ - saját for-
rással, készpénzzel, illetve a felhívás szerin-
ti biztosítékkal.

A pályázatot a részletes pályázati egység-
csomagban foglaltak szerint kell összeállíta-
ni, amely térítésmentesen vehetõ át a Tolna
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Köz-
pontjának kirendeltségein, ahol a pályázattal
kapcsolatban további információ kérhetõ, il-
letve kinyomtatható a www.kormanyhi-
vatal.hu honlapról. A pályázatokat benyújta-
ni a Tolna Megyei Kormányhivatal Munka-
ügyi Központjának a pályázó lakóhelye sze-
rint illetékes kirendeltségén lehet személye-
sen vagy postán 2012. május 31-ig.

A pályázatok elkészítésével kapcsolatban
április 23-tól nyílt napokat tart a Munkaügyi
Központ Szekszárdon, a Szent István tér 11-
13. szám alatti alagsori tárgyalójában. A
nyílt napokra elõzetes jelentkezés szükséges
a 75-505-696-os számon. n

A Dunaföldvárt érintõ, aktuális kér-
désekrõl Keresztes Lajos, városunk
polgármestere tájékoztatta lapunkat.

n BALOGH EMESE

DIT Kft.
A képviselõ- testület zárt ülésen hozta

meg a DIT Kft. felszámolásával kapcso-
latos döntéseket. A polgármester elmon-
dása szerint a testület nem találta megfe-
lelõnek a Napsugár Integrált Szociális
Intézmény pályázati kiírásaira jelentke-
zõket, ezért újabb pályázatokat írt ki.
Ezek a korábbihoz képest nem öt, ha-
nem egy év határozott idõtartamra szól-
nak.

Mivel áprilisban a DIT Kft. dolgozói
mindössze 35.000 forintos fizetési elõ-
leget kaptak, a képviselõk úgy döntöt-
tek, hogy az önkormányzat  30.000 Ft
segélyt utal ki a számukra. A DIT Kft.
kapcsán a legfontosabb döntés a zárt
ülésen arról született, hogy a képviselõ-
testület kimondta: semmiféle, a kft-vel
szemben támasztott követelést a város
nem vállal át. Ez a felszámolási eljárás
megkezdésének elõfeltétele is volt, amit
megindítottak, mivel az ellenérdekû fél
ügyvédje újabb per indítására készül.

Közoktatás
Keresztes Lajos elmondta, hogy még

mindig több épületben vannak

Dunaföldvár oktatási, nevelési intézmé-
nyei annak ellenére, hogy az új iskola
megépült, illetve a gyermeklétszám az
elmúlt 6 évben harmadával csökkent.
Mindez idén azt eredményezte, hogy
Dunaföldváron 60 millió forinttal kerül
többe a közoktatás. 

Hatékonyabb épületgazdálkodásra van
szükség - mondta Keresztes Lajos - a ki-
adások csökkentése érdekében. A tervek
szerint csoportmegszûnés miatt 2012.
szeptemberétõl nem üzemel majd óvoda
a Kossuth L. utca 4. szám alatt, amely a
legrosszabb állapotú épület, s mivel a
külvégi és a Templom utca 32. szám
alatti iskolaépület félig kihasznált, itt a
tanulócsoportok racionálisabb elhelye-
zését kívánják megvalósítani. A polgár-
mester számításai szerint jó átcsoporto-
sítással csupán a rezsin 11-12 millió Ft-
ot lehet majd megtakarítani. Mint mond-
ta, a racionális és pedagógiai szempont-
ok fontosabbak a kényelmi szempontok-
nál, s azon dolgoznak, hogy a lehetõ
legkevesebb érdeksérelemmel történje-
nek meg a változások. 

Erdõk
Dunaföldváron az utóbbi évtizedben

nagyon sok szõlõt, gyümölcsöst erdõvé
alakítottak tulajdonosaik. Ez azonban
sérti a gyümölcs- és szõlõtermesztõk ér-
dekeit, mivel az erdõk növekedésével

arányosan nõtt a gombabetegségek szá-
ma, a vadállomány okozta kár a gyümöl-
csösökben. Ráadásul több esetben tör-
vénybe ütközõ módon telepítettek erdõt
a földtulajdonosok. 

A képviselõ-testület a Nemzeti Élel-
miszerbiztonsági Hivataltól kért állás-
foglalást a kérdésben. Ennek értelmében
a képviselõ-testület a jövõre vonatkozó-
an a városrendezési tervben fogja az er-
dõtelepítést szabályozni, mely a 2013-as
év elejére készülhet el. Ugyanakkor
megvizsgálják a már meglévõ erdõk te-
lepítésének jogszerûségét is; a jogtala-
nul telepített erdõk esetében a testület, a
hatóság intézkedni fog.

Helyi tömegközlekedés
2012 végén jár le az önkormányzat és

a Gemenc Volán megállapodása a duna-
földvári tömegközlekedésre vonatkozó-
an. Keresztes Lajos polgármester szerint
újra kell gondolni a helyi tömegközleke-
dés paramétereit: az útvonalat, a jármû-
vek és az utazók számát. Erre azért is
szükség van, mivel a helyi közlekedés
az önkormányzat önként vállalt feladata,
s a  feladatfinanszírozás rendszerében az
állam elsõdlegesen a kötelezõ feladato-
kat finanszírozza, az önként vállalt fel-
adatok sok esetben a város saját kiadá-
saivá válnak. n

Közéleti aktualitások 

Ü
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Dunaföldvár Város Önkormányzata a
"Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. tv. 20/A. § alapján pá-
lyázatot hirdet a Napsugár Integrált Szoci-
ális Intézmény intézményvezetõi (magas-
bb vezetõ) álláshelyének betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtar-
tama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony (3 hónap próbaidõ)

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

zetõi megbízás határozott idõre, 1 évre,
2012. július 1-jétõl 2013. június 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 Otthona,
Demens-részleg, Alapellátási Központ -
nappali ellátás, szociális étkeztetés, házi
segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgálta-
tás) szakszerû és törvényes mûködtetése,
szakmai munkájának koordinálása, az in-
tézmény gazdálkodásával összefüggõ
pénzügyi kötelezettségvállalási, teljesítés
igazolási feladatok ellátása; az intézmény
vezetése, képviselete, munkájának szerve-
zése; munkáltatói jogok gyakorlása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény
megállapítására és a juttatásokra a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, valamint a közalkalma-
zottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXI-
II. törvénynek a szociális, valamint a gyer-
mekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban
történõ végrehajtásáról szóló 257/2000.
(XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az
irányadók.

Pályázati feltételek:
– Magyar állampolgárság, vagy külön

jogszabály szerint a szabad mozgás és tar-
tózkodás jogával történõ rendelkezés, illet-
ve bevándorolt vagy letelepedett státusz.

– Cselekvõképesség.
– Büntetlen elõélet.
– Fõiskola, az intézmény alaptevékeny-

ségének megfelelõ, az 1/2000. (I.7.)
SZCSM rendelet 3. sz. mellékletének 8.2
pontja szerint intézményvezetõ beosztás
ellátására meghatározott  felsõfokú szak-
irányú végzettség.

– Vagyonnyilatkozat tételi eljárás le-
folytatása.

– Legalább 5 év felsõfokú végzettséget

vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ,
a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az
egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás
területén betöltött munkakörben szerzett
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.
– A képesítést igazoló okirat(ok) máso-

lata(i).
– A pályázó legalább 5 éves szakmai

gyakorlatát igazoló dokumentum.
– 90 napnál nem régebbi hatósági  erköl-

csi bizonyítvány a büntetlen elõélet igazolá-
sára, valamint annak igazolása, hogy a köz-
alkalmazott nem áll olyan foglalkozástól el-
tiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé.

– Szociális szakvizsga meglétét igazoló
okirat vagy az 1/2000. (I.7.) SZCSM ren-
delet 6. § (8) bekezdésében felsorolt men-
tességet igazoló dokumentum, ennek hiá-
nyában a pályázó nyilatkozata, miszerint a
megbízást követõ két éven belül vállalja a
szociális szakvizsga letételét.

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

– A pályázó nyilatkozata arról, hogy
= a pályázati anyagban foglalt sze-

mélyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= a pályázatát elbíráló  üléseken kí-
vánja-e zárt ülés tartását,

= hozzájárul a teljes pályázati anya-
gának sokszorosításához, továbbításához,

= a gyermekek védelmérõl és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. tv. 15. §-ának (8) bekezdésében
meghatározott kizáró ok vele szemben
nem áll fenn,

= vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatását,

= nem áll cselekvõképességet korlá-
tozó vagy  kizáró gondnokság alatt.

A beosztás betölthetõségének idõpont-
ja: 2012. július 01.

A pályázat benyújtásának határideje:
2012. június 02.

A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, zárt borítékban, a pályázatnak
Dunaföldvár Város Önkormányzatának cí-
mére történõ megküldésével (7020
Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.). Kérjük a
borítékon feltüntetni a beosztás megneve-
zését: "Napsugár - intézményvezetõ".

A pályázat elbírálásának módja,
rendje: A pályázatot kiíró a benyújtott pá-
lyázatok tárgyában, a pályázatok benyújtá-
sára nyitva álló határidõ lejártát követõ
képviselõ-testületi ülésen dönt, az
Oktatási-Kulturális-Egészségügyi-,
Szociális-Ifjúsági és Sport Bizottság javas-
lata alapján.

A pályázat elbírálásának határideje:
2012. június 30.

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

Pályázati felhívás
intézményvezetõi álláshely betöltésére

Felhívás
Kedves Dunaföldváriak!

Helytörténeti kutatásaim során került
elém az alábbi két adat:

1. Dunaföldváron 1902. VI. 15-1903.
VI. 28. között "Dunaföldvár" néven je-
lent meg hetilap.

2. Dunaföldváron 1912. IV.7-VIII.. 4.
között "Dunaföldvár és vidéke" néven
jelent meg hetilap.

Arra szeretném kérni a kedves
dunaföldváriakat, hogy akinek a birtoká-
ban van példány a fenti két újságból, je-
lezze felém. Köszönöm szépen!

Viszmeg György
7165 Mórágy, Alsónánai u. 21.

Dunaföldvár

Város Önkormányzata

Dr. Süveges Árpádné

Petrovics Józsefné

Ráthgéber Lászlóné

TÁMOGATÓINK
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A "Fogyasztóbarát" Tanúsítási Rend-
szer célja, hogy 

– a vállalkozások közül kiemelje és a fo-
gyasztók figyelmébe ajánlja a jogkövetõ
magatartáson túli eszközökkel a fogyasz-
tók bizalmát és elégedettségét növelõ és
fenntartó cégeket,

– a megfogalmazott kritériumok nyilvá-
nosságra hozatalán és az eredmények ki-
hirdetésén keresztül növelje a fogyasztói
tudatosságot és a fogyasztói kultúrát, vala-
mint

– ösztönözze a vállalkozásokat a fo-
gyasztók bizalmát és elégedettségét foko-

zó tevékenység végzésére, innovatív ötle-
tek és megoldások kidolgozására, a fo-
gyasztói kultúra és tájékozottság növelésé-
re.

A tanúsítás odaítélése pályázati rend-
szerben mûködik, a sikeresnek minõsített
vállalkozás jogosultságot szerez a "Fo-
gyasztóbarát" védjegy viselésére.

A pályázatban részt vehet valamennyi
kiskereskedelmi és vendéglátó tevékeny-
séget végzõ vállalkozás, amely megfelel a
pályázati feltételeknek, és ezeket a pályá-
zati dokumentációban igazolta. Megfelelõ
érdeklõdés esetén a pályázat a késõbbiek-

ben más ágazatokra is kiterjeszthetõ lesz.
A pályázat benyújtásának határideje:

2012. május 31.
Az elbírálás eredményeképpen a díjak

odaítélésének elsõ idõpontja: 2012. szep-
tember.

A pályázat benyújtása nem jár díjfize-
tési kötelezettséggel.

A pályázat benyújtására a pályázat meg-
hirdetésétõl számított két hónap áll rendel-
kezésre. A testület évente egy alkalommal
hirdet pályázatot, az adott naptári év már-
cius hónapjában.

A részletes feltételek a www.nfh.hu
weboldalon találhatók.

Érdeklõdni a Tolna Megyei Kormányhi-
vatal Fogyasztóvédelmi Felügyelõségén il-
letve a Tolna Megyei Kereskedelmi és
Iparkamaránál lehet. n

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság pályázatot ír ki

Fogyasztóbarát Vállalkozás 
tanúsítás elnyerésére

Magyarországon vizelettartási nehéz-
séggel közel annyi ember küzd, mint a
cukorbetegséggel vagy a szénanáthá-
val. Ennek ellenére ezt a témát a társa-
dalom még mindig tabuként kezeli, így
az érintettek többsége egyedül próbál
megküzdeni a problémával. A "Csepp-
nyi Önbizalom" Program ezért a jelen-
legi helyzet felmérését és javítását tûzte
zászlajára, mivel megfelelõ tájékozódá-
si lehetõségek biztosításával, a felisme-
réssel és az ellátással az érintettek min-
dennapjai is sokkal élhetõbbé válhat-
nak.

n NAGY ÁKOS,
KOMMUNIKÁCIÓS TANÁCSADÓ IRODA

Magyarországon vizelettartási nehéz-
séggel közel annyi ember küzd, mint a cu-
korbetegséggel vagy a szénanáthával. Er-
rõl a témáról mégis inkább hallgatunk,
mintsem kérdeznénk vagy beszélnénk ró-
la. Közismert, hogy nagyobb részben a
nõk érintettek, jellemzõen a várandósság
ideje alatt, illetve 45 év felett, így a köz-
vélekedéssel szemben ez nem pusztán az
idõsek problémája. (Valójában majdnem
minden második kismamánál felmerülhet
ez a gond.)

Az érintettek többsége ellátatlan megfe-
lelõ termékkel, aminek oka részben az in-
formációhiány - nem ismerik fel a tünetek
alapján a betegséget -, részben pedig az,
hogy a hölgyek egyszerûen nem tudják,

hogy létezik speciális megoldás a pana-
szaikra. Éppen ezért a program egyik fó-
kuszpontja a potenciálisan érintettek szá-
mára nyújtott tanácsadás és a megfelelõ
információk.

A kialakult helyzetet tovább bonyolítja,
hogy a vizelettartási nehézség még min-
dig tabutéma a társadalomban. A hölgyek
nehezen beszélnek errõl orvosukkal, kör-
nyezetükkel akár családtagjaikkal is, mi-
vel kellemetlennek érzik problémáikat, és
így sajnos még távolabb kerülnek a meg-
oldástól. A tabuk falát leginkább megfe-
lelõen irányított beszélgetésekkel és ta-
nácsadással lehet áttörni. 

Ezen okok is nagyban hozzájárulnak
ahhoz, hogy jelenleg nem áll rendelkezés-
re átfogó, a teljes magyar lakosságra vo-
natkozó adat a vizelettartási probléma te-
kintetében. Nem ismert az érintett lakos-
ság pontos nagysága, sem az informáltság
mértéke, holott ezek az adatok szüksége-
sek lennének a jelenlegi helyzet javításá-
hoz, az érintettek, hozzátartozók megfele-
lõ tájékoztatásához.

Annak érdekében, hogy az érintett cso-
portok megfelelõ tájékoztatásban és ezen
keresztül megfelelõ ellátásban részesül-
hessenek, "Cseppnyi Önbizalom" -
Kontinencia Betegedukációs Program el-
nevezéssel országos kampány indul útjára
2012. márciusában. Az ingyenes informá-
ciószerzési lehetõségeket is tartalmazó
Program az Új Inko Fórum kezdeménye-

zésében, az Országos Alapellátási Intézet
és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói
Kamara szakmai, illetve az SCA Hygiene
Products Kft. szakmai partner támogatá-
sával valósul meg.

A kezdeményezés célja, hogy a poten-
ciálisan érintettek részletes információkat
kaphassanak a problémáról, illetve, hogy
képet kapjunk a pontos érintettségrõl és
informáltságról. A program során szemé-
lyesen szólítjuk meg azokat, akik eddig
féltek megosztani panaszaikat orvosuk-
kal, és lehetõséget kínálunk arra, hogy
nyíltan beszélhessenek problémájukról,
ezáltal ismereteket gyûjthessenek a meg-
oldási lehetõségekrõl és megfelelõ ellá-
tásban részesülhessenek.

A Magyarországon egyedülálló kezde-
ményezés részeként az érintettek, hozzá-
tartozók helyben, megyénként több, a
programhoz csatlakozott háziorvosi ren-
delõben kaphatnak tájékoztatást a vizelet-
tartási panaszokról. A rendezvény során
szakemberekkel beszélhetnek problémá-
jukról és feltehetik kérdéseiket.

A "Cseppnyi Önbizalom" - Kontinencia
Betegedukációs Programban a szervezõk
ingyenes Betegedukációs Fogadóórákon
várják az érintetteket, érdeklõdõket és a
hozzátartozókat a háziorvosi rendelõk-
ben. A fogadóórákon megjelenõk részle-
tes információt kapnak a vizelettartási za-
varról, felmérik állapotuk és tájékozottsá-
guk szintjét a betegséget illetõen, vala-
mint szükség esetén megfelelõ ellátásban
is részesítik.

Cseppnyi önbizalom az élhetõbb életért

Ü
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n KOCSIS CSABA, FÕOSZTÁLYVEZETÕ

Május 4-én, hétfõn Tolna megyében is
megkezdõdtek a 2012. május-júniusi érett-
ségi vizsgaidõszak írásbeli vizsgái. Az or-
szágosan több, mint 137 000 megmérettetést
vállaló jelentkezõ közül a megyében 30 kö-
zépiskolában 2960-an adnak számot tudá-
sukról rendes, pótló, javító, kiegészítõ, is-
métlõ és elõrehozott vizsgán június 29-éig.
Az érettségi vizsgát teljesítõknek mintegy
10%-a elõrehozott érettségi vizsgát tesz; a
középiskolai tanulmányok befejezése elõtt
1-1 tantárgyból tett vizsgával a diákok na-
gyobb tapasztalatot szerezhetnek a felkészü-
lésben és a számonkérésben, csökkenthetik
a kötelezõ érettségi vizsgák számát.

A Tolna Megyei Kormányhivatal Okta-
tási Fõosztálya végzi a  688 emelt szintû
vizsga, ezenkívül a már érettségizettek
számára 11 középszintû vizsga megszer-

vezését. A megyébõl érkezett jelentkezé-
sek mellett az Oktatási Fõosztály egy ro-
mán érettségivel rendelkezõ magyar ál-
lampolgár és egy Ukrajnában élõ fiatal
vizsgajelentkezését is fogadta.

Az emelt szintû vizsgák száma országo-
san a tavaly tavaszi vizsgaidõszakhoz ké-
pest mintegy 20 százalékkal emelkedett.
Tolna megyében a legtöbben angol nyelv-
bõl vizsgáznak, emelt szinten összesen 25-
féle vizsgatárgyból kapnak feladatokat az
érettségizõk, többek között a megyében
ritka vizsgatárgynak számító társadalomis-
meretbõl és spanyol nyelvbõl is. 

Az érettségi vizsgák elõkészítéseként 2012.
május 3-án 15 órától vizsgaelnökök számára
tartott felkészítést a Tolna Megyei Kormány-
hivatal Oktatási Fõosztálya. A felkészítésen
több mint 50 érettségi vizsgaelnök vett részt,
akik felfrissítették a vizsgákkal kapcsolatos
jogszabályi és szervezési ismereteiket. n

Érettségi Tolna megyében

Az úttörõnek számító program során
a tervek szerint országos szinten közel 150
háziorvosi rendelõben, több tízezer beteg
vehet részt kontinencia tanácsadáson.

Tolna megyében a Kontinencia
Betegedukációs Fogadóórák idõpontjai és
helyszínei:

Háziorvosi rendelõ, Tolna, Deák F. u.
25.

05.03. 9-11 óra; 05.07. 17:15-19:15
óra; 05.08. 16-19:15 óra; 05.09. 12-14 óra
és 17:15-19:15 óra.

Háziorvosi rendelõ, Tamási, Dózsa Gy.
18-22.

05.21. 14-16 óra; 05.23. 14-16 óra;
05.30. 14-16 óra.

Háziorvosi rendelõ, Györe, Petõfi 14.
05.03. 14-16 óra; 05.07. 14- 16 óra;

05.09. 9-11 óra.
Háziorvosi rendelõ, Szakcs, Petõfi u.

19.
05.07. 8-10 óra; 05.08. 12:30- 14:30

óra; 05.11. 8-10 óra.
A pontos helyszínek és idõpontok a

www.inkoforum.hu honlapon elérhetõek.

Az Új Inko Fórumról
Az Új Inko Fórum az elsõ olyan civil-

szervezet, amely az inkontinenciához
kapcsolódó  problémák szakmai megol-
dását is segíti. Az Új Inko Fórum a célt
tûzte maga elé, hogy a betegeknek, az or-

vosoknak és a szakmai döntéshozóknak is
minden szakmai jellegû támogatást meg-
adjon. Tagjai az inkontinencia által érin-
tett orvosi szakterületek elismert szakem-
berei, akadémikusok, professzorok, fõor-
vosok. Az Új Inko Fórum a betegek, csa-
ládtagjaik informálása mellett fontosnak
tartja a legújabb orvosi megoldások, ke-
zelési módszerek ismertetését a betegellá-
tásban dolgozó kollégák számára is.

Az Országos Alapellátási Intézetrõl
Az Országos Alapellátási Intézet az

alapellátás (háziorvosi, házi gyermekorvo-
si, iskolaorvosi, védõnõi szolgálat és a be-
teg otthonában nyújtott ápolási szolgálta-
tás) szervezési-módszertani, tudományos-
kutató, gyógyító-megelõzõ intézménye. A
népegészségügyi programmal összhang-
ban célja a lakosság egészségi állapotának
javítása, a népességet leginkább veszé-
lyeztetõ betegségek visszaszorítása, a ha-
lálozások számának csökkentése, demog-
ráfiai helyzetünk javítása. Segíti az egysé-
ges, egyenlõ és hatékony megelõzõ, gon-
dozó és rehabilitációs tevékenységet. Al-
kalmazza és támogatja az Egészségügyi
Minisztérium vonatkozó iránymutatásait,
együttmûködik az ÁNTSZ-szel és a szak-
felügyeleti szolgálattal. Regionális köz-
pontjain keresztül kapcsolatot tart minden
alapellátási egységgel. n

Tûzvirág
A paksi Tûzvirág Táncegyüttes ápri-
lis 29- én a Tánc Világnapján nagy si-
kerrel bemutatta új mûsorát. Ezen a
napon a világ legtöbb országában szí-
nes programokkal ünneplik a táncot,
a táncosokat, koreográfusokat. Az
UNESCO Nemzetközi Táncbizottsá-
ga kezdeményezésére 1982 óta lett ez
a nap az emberi kultúra nyelvekhez
nem kötõdõ nemzetközi ünnepe. Cél-
jának tekinti a tánc népszerûsítését,
és a kormányok ösztönzését, hogy a
tánc az oktatásban is kapjon szerepet
az alapfoktól az egyetemig.

n KISS ÉVA

Mádi Magdolna, az együttes vezetõ-
je elmondta, Pakson a gyerekek a tor-
naóra keretén belül tanulnak magyar
néptáncot, a nagyok pedig különbözõ
népek táncait, különbözõ táncstíluso-
kat sajátítanak el. Az elõadáson a ki-
sebbek is bemutatták tudásukat, öt
korosztály szerepelt, kétszáz táncos
lépett fel. Programjuk idén két részbõl
állt. Az elsõben magyarországi tájegy-
ségek táncait mutatták be, a második-
ban pedig Julianus barát útját, aki a
XIII. században az õshazát kutatta. A
szerzetes útjának állomásain különbö-
zõ népek kultúráját ismerte meg, így a
táncosoknak a mûsorban lehetõségük
volt sokoldalú tudásukat bizonyítani
szerb, bolgár, török táncokkal. A kö-
zönség láthatott kaukázusi és grúz
harci táncot, sámán és táltos hagyomá-
nyokat õrzõ koreográfiát. A vándorlás
végén, az õshazában hun eredetû
Dolani zárta a népek táncát. 

Mádi Magdolna érdekességként el-
mondta, hogy ezt a koreográfiát egy
Amsterdamban dolgozó török koreográ-
fus tanította be az együttesnek. Az
együttesvezetõ vallja, hogy hagyomá-
nyainkat õrizni kell, de mivel életünk,
kultúránk mára már megváltozott, a mai
embert igényes színházi produkcióval le-
het csak becsalogatni az elõadásokra.  A
tiszta forrásból eredõ, eredeti koreográfi-
át a mai kor igényei szerint kell és lehet
feldolgozni. Meggyõzõdése, hogy a más
népek kultúrájának ismerete és tisztelete
toleranciára tanít, és erõsíti saját kultú-
ránk megbecsülését, erõsíti elhivatottsá-
gunkat. n

Ü
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Udvardy György, pécsi megyéspüspök
második alkalommal tett hivatalos láto-
gatást városunkban.

n SÛRÛNÉ GYÕRI JUDIT

A húsvéti ünnepek alatt szervezték meg
a Dunaföldvári Római Katolikus Egyház-
községben a bérmálkozást. E jeles ese-
mény mindig nagy jelentõséggel bír, hi-
szen ilyenkor a fiatalok ajándékba kapják a
Szentlelket, amelyben a püspök atya nyújt
segítséget nekik.

Udvardy György pécsi megyéspüspök
elmondta, hogy éppen egy éve tölti be új
hivatalát. Még mindig az ismerkedés fázi-
sában jár, habár egyre több számára az is-
merõs arc az egyházmegye berkein belül,
már könnyebben eligazodik a rábízott terü-
leteken. Mint mondta, sikerült megismer-
kednie a közösségek problémáival, lelki

életével; köszöni azoknak a munkatársai-
nak, akik ebben segítségére voltak.

Dunaföldvár az egyházmegye egyik je-
lentõs városa és egyben közössége, renge-
teg jó adottsággal, ugyanakkor nehézség-
gel is. A templomok és temetõk nagy szá-
ma ellenére, amelyek a feladatok sokasá-
gát állítják elénk, nagyon sok értéket lát a

püspök atya városunkban, például a hívek
közösségét. Örömmel látta a bérmálási
szentmisén a fiatal és idõsebb generáció
együttünneplését, összefogását. Látszott, a
gesztusokon - mondta -, hogy a hívek a
hétköznapok során is kapcsolatot tartanak
egymással. Véleménye szerint attól függ
minden közösség fejlõdése, hogy mennyi-
re tudnak összetartani, egymásra számítani
tagjai. Ahol a karitatív tevékenység és az
imaszolgálat tetten érhetõ, ott a fiatalok
száma is gyarapodik; a szolgálat által fede-
zik fel a fiatalok a saját helyüket egy-egy
közösségben. Emiatt is tartja fontosnak a
nekik adott feladatokat, hiszen egy ifjú ke-
resztény, ha értékes feladatot lát maga
elõtt, akkor az életét annak fogja szentelni.

A jövõbeli terveivel kapcsolatban az
egyszerûbb ügyintézésrõl, adminisztráció-
ról és a közösségek építésének feltételeirõl
beszélt a püspök úr. Életszerûen, a Szent-
lélek segítségével szeretné ezeket megva-
lósítani. n

Püspöki áldás a bérmálkozóknak

Szászvári Józsefné Beszédes József és
Dunaföldvár címû kötetének ünnepélyes
bemutatóját 2012. április 20-án tartották
a Beszédes József Általános Iskolában.

n BALOGH EMESE

Szászvári Józsefné már az általános is-
kola honismereti szakkörének vezetésekor
jelentõs eredményeket ért el Dunaföldvár
helytörténetének kutatásában. Nyugállo-

mányba vonulása óta intenzíven foglalko-
zik Dunaföldvár történelmével, a város
meghatározó személyiségeinek életével. A
Földvári tabló elsõ és második kötetének
megírásában oroszlánrészt vállalt, írásai
rendszeresen megjelennek újságunkban is. 

Szászvári Józsefné elmondása szerint Be-
szédes József életét 1997 óta kutatja; ebben
az esztendõben vette fel az általános iskola a
vízmérnök nevét. Évek során - elsõsorban a

Beszédes napok megemlékezéseire - gyûj-
tött újabb- és újabb információkat a folyó-
szabályozóról, s nyugdíjba vonulása óta fog-
lalkoztatja a gondolat, hogy ezen kutatáso-
kat kötetbe rendezze. Maga a kötet egy év
intenzív munkájának eredménye, ennyi idõt
vett igénybe a meglévõ ismeretek rendezése,
a források ellenõrzése és a helytörténeti ki-
advány megszerkesztetése.

Szászvári Józsefné munkája alapos átte-
kintést nyújt Beszédes József életmûvérõl.
Megismerhetjük belõle a vízmérnök csalá-
di kapcsolatait, életének fõ állomásait,

Újabb hiánypótló kiadvány

Ü

15 évvel ezelõtt vette fel a dunaföldvári
általános iskola Beszédes József nevét.

n SÛRÛNÉ GYÕRI JUDIT

Minden évben, hagyomány szerint a
Föld napján rendezik meg az iskolanapot a
Beszédes József Általános Iskolában, ez-
zel is emlékezve a névadó munkásságára.
Dr. Sûrû Jánosné, igazgató asszony el-
mondta, hogy az idei évben egy rendhagyó
programmal készültek: az iskola falán egy
emléktáblát helyeztek el, amellyel a tavaly
átadott új iskolaépületnek állítanak emlé- ket, illetve felhívják a figyelmet az oktatá-

si intézmény fontosságára. Az eseményen
Petrovics Józsefné fõigazgató asszony és
Keresztes Lajos polgármester is jelen volt. 

Az emléktábla elkészítéséhez az Együtt
a Korszerû Oktatásért Alapítvány nyújtott
anyagi támogatást, az elkészítését pedig
Weiszgáber János vállalta.

A nap további részében az 5.a osztályos
tanulók adtak rövid mûsort, majd osztá-
lyok közötti vetélkedõ kezdõdött. Ügyes-
ségi feladatok, Beszédes József életével
kapcsolatos totó, a víz témakörével és a
vízenergia hasznosítással kapcsolatos el-
méleti és gyakorlati kérdések és plakátké-
szítés volt a program. 

Mindenki jól érezte magát ezen a szép,
tavaszi napon, és a pedagógusok ígérik; jö-
võre is megszervezik az eseményt. n

"Olyan lesz a jövõ,
mint amilyen a ma iskolája"
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Rendhagyó módon a Szaggató zenekar
volt a Rátkay László Irodalmi Kávéház
költészet napi rendezvényének vendége,
melyet 2012. április 12-én tartottak a
Marcipán cukrászdában.

n BALOGH EMESE

A kávéház összejövetelein több mûfaj
képviselõi léptek már fel, az azonban még
sosem fordult elõ, hogy egy egész zenekar
szórakoztassa a megjelenteket. A népzenét
játszó Szaggató zenekar tagjai a költészet
napi találkozón elõször megzenésített ver-
sekkel idézték meg a magyar költészet
emblematikus alakjait, majd örömzenélé-
sükkel igazi táncházi hangulatot varázsol-
tak a Marcipán cukrászdába. 

A Szaggató zenekar 2005-ben a
Madocsai Hagyományõrzõ Egyesület kísé-

rõzenekaraként alakult. Az akkori tagok-
ból ma már csak Kiss Zoltán prímás zenél
az együttesben. 2006-ban a szászrégeni
származású Nemes András nagybõgõs,
2007-ben pedig Dr. Kosnás Attila klariné-
tos, harmonikás és Steig Zoltán brácsás,
tamburabrácsás csatlakozott a Szaggató-

hoz. Nincs még egy éve, hogy Nagy Móni-
ka énekel a zenekarban, s a tagok sorába
lépett a prímás lánya, Kiss Barbara is.  

Közel öt éve a madocsai csoport kíséré-
se mellett a Szaggató zenekar önálló kon-
certmûsorral is rendszeresen fellép térsé-
günkben, emellett állandó szereplõi a
dunakömlõdi székely hagyományõrzõ
táncházi rendezvényeknek, a paksi kistér-
ség kulturális összejöveteleinek.   

Az együttes tagjai folyamatosan, auto-
didakta módon képezik magukat. Az
évek során újabb és újabb hangszerekkel
bõvítették hangzásvilágukat, újabb és
újabb tájegység zenéjével gazdagították
repertoárjukat, így ma már a történelmi
Magyarország valamennyi területének
népzenéjébõl nyújtanak ízelítõt hallgató-
ságuknak.

Tevékenységük elismeréséül 2012-ben a
Szaggató zenekarnak ítélték oda a Paks
Város Kultúrájáért díjat. n

Költészet napi találkozás

Palántázás, Föld napja és oviolimpia is
zajlott a tavasz során az Eszterlánc
Óvodában.

n SÛRÛNÉ GYÕRI JUDIT

A húsvéti ünnepkörrel nyitották az ápri-
list az ovisok, ami sok szép népszokás fel-
elevenítését jelentette.

A Föld napjával kapcsolatos témahéten
két esemény is zajlott. Lassan hagyomány-
nyá válik az "Egy gyermek - egy palánta"
akció, ami azt jelenti, hogy egy délután so-
rán a gyereke ak szüleikkel együtt elültet-
nek egy-egy általuk hozott virágpalántát,
ezzel is szebbé, hangulatosabbá, barátsá-
gosabbá téve az udvart. Horváthné Támer
Ilona, óvodavezetõ elmondta, hogy nagy
örömére szolgált, hogy az ovisok legalább
80%-a szülõvel együtt részt vett ezen a
programon. 

A másik rendezvényen kimondottan a
Föld napjára emlékeztek a Föld megóvása,

a környezetvédelem volt a téma. Egész
délelõttös programmal készültek az óvó-
nõk, amely során több állomáson zajlottak
a feladatok. Ezen a napon mindenki bicik-
livel vagy kismotorral érkezett az óvodába,
majd megkezdõdött az alkotás! Lehetett
festeni, rajzolni, de volt ugrálóvár, "Kuka-
tündér" társasjáték is. Aki részt vett a dél-
elõttön, egy zöld lábnyomot kapott aján-
dékba - ezzel is a környezet megóvására
hívták fel a figyelmet. Az ügyességi fel-

adatokat biciklivel, kismotorral teljesítet-
ték a gyermekek

Az utolsó, de talán legnagyobb létszá-
mot megmozgató program az oviolimpia
volt, ahová a mikrotérség többi ovisát is
meghívták a földváriak. A testnevelés
munkaközösség vezetõje, Szentesiné
Rátkai Éva elmondta, hogy második alka-
lommal rendezték meg ezt a sportos napot.
A nagycsoportos 5-5 fõs fiú, ill. lánycsapa-
tok különbözõ ügyességi feladatokban
mérhették össze rátermettségüket. A leg-
fontosabb szempont a gyerekek megmoz-
gatása volt, ennek során játékos és ügyes-
ségi feladatokat kombináltak a szervezõk.
A nap legfõbb célja a testnevelésre és az
egészséges életmódra nevelés volt, termé-
szetesen az együttmozgás örömével egy-
bekötve. Idén a legrátermettebbek a
bölcskei gyereke voltak, csapatuk vihette
haza a vándorserleget. 

A szervezõk ezúton mondanak köszöne-
tet a szülõknek, a focistáknak és az óvoda
alapítványának a programokban nyújtott
segítségért. n

Programdús április az oviban

legfontosabb megbízásait, és természe-
tesen Dunaföldvárhoz fûzõdõ kapcsolatát.
Beszédes József életének utolsó 15 évét
töltötte városunkban, vízrendezési tervei-
nek többsége ebben az idõszakban, 1837
és 1852 között készült el. Örömteli, hogy a
kötet szerzõje foglalkozik Beszédes József

munkásságának utóéletével is. Érdekes ol-
vasni arról, hogyan emlékeztek vissza kor-
társai a reformkori vízmérnökre, s jó azt is
összegyûjtve látni, hogyan ápolják a
dunaföldváriak Beszédes József emlékét. 

A képanyagban gazdag, gyermekek,
felnõttek számára egyaránt élvezetes ol-

vasmány kiadását a Berze-Nagy Ilona
Városi Könyvtár vállalta; a költségek-
hez hozzájárult a Beszédes József Álta-
lános Iskola is. A lektori munkát
Niederné Nagy Zsuzsanna végezte, az
ízléses kiadvány a Séd Nyomda Kft-ben
készült. n

Ü
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Gyermekvárjátékok
Történelmi gyermeknap és

Nagy Hõspróba nap

a dunaföldvári várban
a törökkor jegyében
2012. május 27. vasárnap
10-12.00 Játszóház a cserkészekkel

Festés
Hõspróba

11.00 Ízisz hastánccsoport mûsora
14.30 Szelindek zenekar és Ízisz 

hastánccsoport
15.00 Kereplõ Színház mûsora
16.30 Ízisz hastánccsoport mûsora
17.00 Szelindek zenekar mûsora - 

török és középkori magyar 
világzene

14-18.00 Játszóház a cserkészekkel
16-18.00 Festés

Hõspróba

Egész nap:
Ügyességi játékok, ugráló vár,  kézmû-
ves vásár, Hõspróba menü a Vár Étte-
remben.
Aki a kornak megfelelõ jelmezben jön,
ajándékot kap!

Rajzfilmünnep 2012!

Rajzfilmek vetítése az ispánházban 10-
12, 14-15, 16-18 órakor

Már több alkalommal és több fórumon is
említés esett arról, hogy a lakhelyünkön
melyek azok a legjellemzõbb közlekedési
szabálysértések, melyek észlelése kapcsán
a kollégáimnak intézkednie kellett. 

2012. április 15-tõl lépett életbe az új
szabálysértési törvény, amely bevezeti a
közérdekû munka fogalmát, a helyszíni
bírság kötelezõ mértékét, a fixbírságot és
az új rendelkezés az ismételt elkövetés
esetén is szankcionál.

Szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljá-
rásról és a szabálysértési nyilvántartásokról
szóló törvényben az egyik legfõbb változás a
korábbi szabályozáshoz képest, hogy módo-
sul a szabálysértés fogalma. A törvényben az
eddigi 183 tényállásból 86, elsõsorban a köz-
rend és közbiztonság elleni szabálysértés ma-
rad, míg a kikerült szabályszegések egy ré-
szénél a jövõben nem szabálysértési, hanem
közigazgatási bírság lesz kiszabható. 

Ugyancsak új elem, hogy bevezetik a
közérdekû munka fogalmát, amely 6-180
óráig terjedhet. Ennek alkalmazására csak
akkor van lehetõség, ha az eljárás alá vont
ebbe beleegyezik. A törvény szerint 5.000
Ft 6 óra közérdekû munkának felel meg.
Ha erre az eljárás alá vont nem hajlandó, a
be nem fizetett bírság összeget - amelyet
30 napon belül kell rendezni - elzárásra
változtatják, ennek mértéke szintén 5.000
Ft-onként egy napnak felel meg. 

A legsúlyosabb szankció az elzárás,
amely 60 napig, halmazat esetén 90 napig

terjedhet, fiatalkorúak esetén 30, illetve 45
napig tarthat. Az általános büntetés azon-
ban változatlanul a pénzbírság, mely 5.000
Ft-tól 150.000 Ft-ig, elzárással is sújtható
esetekben 300.000 Ft-ig terjedhet. 

Egyes, nem kiemelt jogsértésû közleke-
dési szabálysértéseknél bevezetik a hely-
színi bírság kötelezõ mértékét, vagyis a
fixbírságot, vagyis a helyszínen intézkedõ
rendõrnek nincs módja arra, hogy szankci-
onáljon a törvényben elõírt összegeket kell
kiszabnia, valamint ennek  kétszerese
egyezik meg a szabálysértési eljárásban
kiszabott bírsággal. Például egy záróvonal
átlépése esetén  a fixbírság összege 15.000
Ft, szabálysértési eljárásban 30.000 Ft, jo-
gosítvány nélküli jármûvezetés esetén a
fixbírság összege 25.000 Ft. Míg szabály-
sértési eljárásban 50.000 Ft.

Ha egy eljárásban valakit több szabály-
sértés miatt vonnak felelõsségre, a halma-
zati szabályok miatt 225.000 Ft-ig terjedõ
bírságra, elzárásra sújtható szabálysértés
esetén  450.000 Ft-ig terjedõ  bírságra is
számíthat. 

Új rendelkezés az ismételt  elkövetés
szankcionálása, e szerint szigorúbban bí-
rálják el, ha valaki fél éven belül harmad-
szor követett el nem közlekedési szabály-
sértést. Ez azonban csak az április 15-e
után elkövetett szabálysértésekre vonatko-
zik. Jelentõsen emelkedik, 20.000 Ft-ról
50.000 Ft-ra a tulajdon elleni szabálysérté-
sek értékhatára. n

Figyelem, változott a szabálysértési
törvény, változtak a tarifák

A Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtár kiadványai megvásárolhatóak a könyvtárban!
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Kedves Egykori
MLG-sek!

Olyan családfa-pályázatokat várunk a Magyar
László Gimnázium fennállásának 60. évforduló-

jára, amelyeken a pályázók megjelenítik az
MLG-s rokonokat, és akár a gimnázium falai

közt bimbózó, házassággal megpecsételt szerel-
meket is.

A legérdekesebb, legszemléletesebb és legtöbb
MLG-s rokont felsorakoztató munkákat jutalom-

ban részesítjük, és kiállítjuk 2012. szeptember
15-én, a 60. évfordulónkat ünneplõ rendezvé-

nyünkön.
A szabadon választott technikával elkészített pá-
lyamunkákat A4-es vagy annál nagyobb méret-
ben, plakát formájában várjuk a gimnáziumban

2012. szeptember 7-ig.
A Magyar László Gimnázium pedagógusai
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Az országos döntõben
szerepeltek a gimnázi-
um csapatai
A Magyar László Gimnázium lány kézi-
labda és fiú röplabda csapata is a diák-
olimpia döntõjébe jutott a megyében elért
sikerei alapján. 

n SZABADOS SÁMUEL

Az 5 - 6. korcsoportos kézilabda amatõr
lánycsapat a megyei döntõben a bonyhádi
Petõfi gimnázium gárdáját legyõzve szerez-
te meg az elsõséget, így jutott el a Békéscsa-
bára az április 21-22-én megrendezett orszá-
gos döntõbe.

Az elsõ napon a négycsapatos selejtezõket
bonyolították le. A Rostási Nándor testneve-
lõ tanár irányította alakulat Kazincbarcika
ellen 8:8-as döntetlent ért el, majd vereséget
szenvedett a fehérgyarmati és a békéscsabai
diákoktól. Másnap a helyosztó meccseken
két gyõzelem született: a váci és a gyöngyö-
si gimnazisták ellen jeleskedtek a földvári
lányok 20:19 és 14:11 arányban. Az összesí-
tésben a 13. helyet szerezték meg a lányok
50%-os teljesítményükkel. 

Rostási Nándor elégedett volt csapata tel-
jesítményével, különösen Konkoly Tímea és
Koller Zsüliett játékával.  Elmondása szerint
mindegyik mérkõzésen lelkesen küzdöttek a
földvári  gimnazisták. Talán az elsõ napon
lehetett volna jobban koncentrálniuk, bár a
vesztes meccseken sem játszottak alárendelt
szerepet lányaink.

A 6. korcsoportos fiú röplabdások a me-
gyei versenyen a második helyet szerezték
meg, és ezzel e teljesítménnyel jutottak az
áprilisban megrendezett debreceni országos
döntõbe. A selejtezõ meccseken a Budapes-
ti Toldy Ferenc Gimnázium és a Keszthelyi
Vajda János Gimnázium fiai voltak jobbak
gárdánknál, a miskolci Hermann Ottó Gim-
náziumot viszont sikerült legyõzni a földvá-
riaknak. A helyosztókon a bonyhádi Perczel
Mór Szakközépiskolától vereséget szenved-
tünk, a szombathelyi szakközépiskolát le-
gyõztük, s így a 20 csapatot számláló me-
zõnyben a 11. helyen végeztek a földvári
gimnazisták.

Berényi Péter testnevelõ sikeresnek ne-
vezte a döntõbeli teljesítményt, hiszen  kö-
zépmezõnyben végzett a csapat. A mecs-
csek nagy kihívást jelentettek; megterhelõ
volt a fiúknak a napi több tétmérkõzés. A
csapat gerincét az idén végzõs 12. osztályos
fiúk adták, akik számára szép emléket jelent

a debreceni döntõ. A gárda legjobb játékosá-
nak a szintén végzõs Nagy Bencét választot-
ták. n

Évet értékelt a horgász
egyesület
A kis-dunai horgásztanyán rendezte ápri-
lis 13-án évi közgyûlését a Dunaföldvári
Sporthorgász Egyesület. Kiss Lajos elnök
a múlt év pénzügyi helyzetérõl számolt
be, majd az idei év költségvetésének a
megvitatására került sor. 

n SZABADOS SÁMUEL

A beszámolóban elhangzott, hogy az
egyesület pénzügyi helyzete stabil, évi 10
millió forinttal gazdálkodnak. Megduplázó-
dott a telepített halak mennyisége, sok pénzt
költöttek a horgásztanya környékének fej-
lesztésére. A két évvel ezelõtti létszámcsök-
kenés megállt, sõt a múlt évben 405 fõre
emelkedett a tagok száma. 

A közgyûlésen részt vett Gecse Lajos, a
megyei szövetség elnöke is. Elmondta, hogy
mikor két éve megalakult az új vezetõség,
kissé aggódott, hogy az új személyek mi-
képpen fogják mûködtetni a megye egyik si-
keres egyesületét. Mára kiderült, hogy az
egyesület irányítása jó kezekbe került. Stabil
a pénzügyi háttér, megújult a horgásztanya
és környéke, nõtt a taglétszám. A sikerek te-
hát kézzelfoghatóak. Rövid kitekintést adott
a megye horgász egyesületeirõl is. Mint
mondta, örvendetes, hogy nõtt a létszám az
utóbbi évben. Tavaly 327 fõ vizsgázott, ez
tíz százalékkal több a korábbiaknál. Nõtt a
tizenévesek és a lányok aránya is a vizsgá-
zók között, tehát továbbra is népszerû idõ-
töltés a sporthorgászat. 

Dunaföldváron április 15-én megkezdõ-
dött a versenyszezon. A korábbi hagyomá-
nyokhoz híven a fiatalok versenye jelentette
a nyitányt. 17 fõ jelentkezett a vasárnap dél-
elõttre hirdetett megmérettetésre. Az ifjúsá-

gi kategóriában heten, a gyermekcsoportban
tizenegyen álltak rajthoz. Elõször elméleti
tesztfeladatokat kellett megoldaniuk, a kér-
dések a szabályzatra és a halismeretre vonat-
koztak. A gyakorlati feladat a halfogás volt,
ahol a kiírás szerint egy bottal és egy horog-
gal lehetett horgászni. A gyerekek kérésére
két óra helyett félórával tovább tartott a fo-
gási idõ. Az ifjúsági kategória gyõztese
Hujber János lett 1810 grammal, második
Bogár István, harmadik Bogár Péter. A
gyermek kategória elsõ helyezettje Sztik
Szilvia lett 2230 grammos fogással, ezzel
múlt évi elsõségét is megvédte. A második
Béres Attila, a harmadik Tajti Zoltán lett. A
kategóriák két elsõ helyezettje indulhat a
megyei paksi ifjúsági versenyen. n

Dunaföldváron rajtolt a
Duna Kupa autocross
versenysorozat
Kellemes tavaszi idõ, jól elõkészített, ned-
ves homokú pálya várta az idei elsõ ver-
seny résztvevõit. Nagy volt az érdeklõdés,
hiszen nyolc kategóriában rendeztek fu-
tamokat. 
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A quadosok versenye után junior, kis, kö-
zép, nagy és szuper kategóriában lehetett ne-
vezni, s természetesen a végén nem maradt
el a szokásos szerelõi futam sem. Az elsõ
verseny mindig tartogat meglepetéseket,
nem véletlen, hogy sokan voltak kíváncsiak
arra, ki hogy töltötte a téli szünetet, ki érke-
zett új autóval, ki építette át gépét, vannak-e
új arcok, új indulók? 

A DTSE szervezõgárdája ismét kitett ma-
gáért. Gördülékenyen zajlottak az egyes fu-
tamok, baleset nem történt. A közönség lát-
hatott izgalmas elõzéseket, látványos lerob-
banásokat, örömöt és csalódást a versenyzõk
arcán. Ü
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Városunkat négy versenyzõ képviselte.
Közülük Hrepka István teljesített a legjob-
ban, a közép kategóriában a harmadik helyet
szerezte meg. E kategóriában indult Kaszás
Tamás és Süveges László, utóbbi sajnos nem
tudta befejezni a futamot. Fülöp János a sze-
relõi futamban indult és harmadik lett. 

A következõ versenyt május 13-án Ceglé-
den rendezik, ahol a tervek szerint ismét
mind a négy földvári versenyzõ  rajthoz áll.
A hazai közönség még két versenyt láthat
Földváron: augusztus 5-én és december 2-
án, tehát a szezonzáró Mikulás Kupának is-
mét városunk ad majd otthont. n

Rangos vendége volt a
Holler UFC-nek
Vas László neves labdarúgó szakember
látogatott el április 25-én a Holler UFC
edzésére. Vas László éveken át dolgozott
elsõ osztályú kluboknál, például az FTC-
nél, Zalaegerszegen, Vácott, Siófokon.
Edzõsködött Kuvaitban is. 
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Vas László Hagymási Zoltán és Holler
Ferenc meghívására érkezett Dunaföldvárra,
akiket már évek óta jól ismer. Maga is Tol-
na megyei származású, Tolnán született, s
természetesnek tartja, hogy figyelemmel kí-
séri a megye labdarúgó életét. 

Látogatása elsõsorban tájékozódó jellegû
volt, a néhány órás délutáni program erre
adott lehetõséget. Vas László örömét fejezte
ki, hogy sok gyereket foglalkoztat a klub, s
közülük a legfiatalabbak még csak óvodás
korúak. Mint mondta, ebben a korban kell
elkezdeni foglalkozni a gyermekekkel. Az
országban lassan kiépül az utánpótlás neve-
lõ rendszer, melynek az a célja, hogy teljes
legyen a lefedettség, minden tehetség jusson
el valamelyik nevelõbázisra.

Vas László már többször járt

Dunaföldváron, például a Fradival és a Vác-
cal edzõmeccset játszottak az akkor még
Tóth Balázs irányította helyi klubbal. Meg-
állapította, hogy a környezet nem sokat vál-
tozott az utóbbi évtizedben. A pálya állapo-
ta nem a legmegfelelõbb, nincs még edzõpá-
lya. Mint mondta, fontos lenne vonzó kör-
nyezetet teremteni fõleg a fiataloknak. Szá-
mukra lényegesek az elsõ benyomások, pél-
dául az öltözõ komfortja, a tisztaság, a szín-
vonalas technikai felszereltség. Ezek a felté-
telek még sok helyen hiányosak, nemcsak
Dunaföldváron. 

Hangsúlyozta, hogy nem tehetségeket jött
kutatni, erre az idõ rövid, amit most megte-
hetett a tájékozódáson kívül a tanácsadás.
Reméli, hogy néhány ötletét, észrevételét
hasznosítani tudják majd, s felajánlotta,
hogy kapcsolatai, tapasztalatai által a jövõ-
ben segíteni fogja a Holler UFC munkáját. n

Pontgyûjtésbe kezdett
a DFC
Úgy tûnik, az utóbbi fordulókban magá-
ra talált megyei elsõ osztályú csapatunk. 
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Az alapszakasz utolsó találkozóján Tamá-
siban vendégeskedtek a földvári fiúk. A ta-
lálkozó esélyesei a dobogóra pályázó házi-
gazdák voltak. Kedvezõtlen elõjelekkel lép-
tünk pályára: Fröhlich eltiltás, Mészáros és
Fancsali sérülés miatt hiányzott. A mérkõ-
zés során viszont kiderült, hogy a házigaz-
dákkal szemben sikeres a DFC taktikája.
Magabiztos védekezés és gyors ellentáma-
dások jellemezték a játékunkat. Az ellenfél
ugyan többet birtokolta a labdát, de nekünk
is voltak helyzeteink. A gól nélküli, döntet-
lenre végzõdõ találkozón értékes ponttal tér-
tünk haza. Az ifisták 2:2-es döntetlenükkel
szintén egy pontot szereztek. 

A rájátszásban az alsó házban folytattuk
bajnoki szereplésünket. Ellenfeleink játéktu-
dása nagyjából a mi csapatunkéhoz hasonló.
Az elsõ fordulóban Cikót fogadtuk. A gó-
lokban gazdag találkozón már az elsõ félidõ-
ben hat gól esett. Háromszor mi szereztünk
vezetést Princz Gábor, Hegyi és Mészáros
révén, de vendégeink rövid idõn belül há-
romszor is egyenlítettek. A második félidõ
hasonlóan folytatódott. Schulteisz Attila
góljára nemsokára jött a válasz. Percekkel a
befejezés elõtt nagy lehetõséghez jutottunk,
büntetõt ítélt számunkra a játékvezetõ. Saj-
nos a feszült hangulatban Schulteisz Attila

kihagyta a 11-est. 4:4-es döntetlennel ért vé-
get a meccs. 

A második fordulóban szabadnapos volt
egyesületünk, a harmadik fordulóban Tevelt
láttuk vendégül. Már a mérkõzés elején ki-
derült, hogy ellenfelünk nem képvisel iga-
zán komoly játékerõt. Stílusosan játszva, so-
kat birtokolva a labdát sorra szereztük gólja-
inkat. Az elsõ félidõben 3:1-re vezettünk;
góljainkat Hargitai, Mészáros és Nyári sze-
rezte. A második félidõben sokat kellett vár-
ni az újabb hazai gólokra, de a hajrában
Szalai és Schulteisz találataival tovább nö-
veltük elõnyünket. 5:1-es gyõzelmünkkel ért
véget a találkozó. Ritka alkalmak egyike
volt, hogy az amúgy kritikus szurkolók az
eredménnyel és a játékkal is meg voltak elé-
gedve. Gyõzelmével a 10. helyre zárkózott
fel a DFC. A fiatalok 2:0-ra gyõztek ezen a
találkozón. n

Kínos vereség Pakstól
A szép tavaszi gyõzelemsorozat megsza-
kadt a regionális kézilabda bajnokság 20.
fordulójában. Az esélytelennek tartott
paksiaktól kapott ki csapatunk a hazai
mérkõzésen. 
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A korábbi nagy gólarányú gyõzelmek kis-
sé elbizakodottá tették a fiúkat. A mérkõzé-
seket általában magabiztosan nyerõ gárdá-
nak úgy tûnt, hogy egyelõre nincs komoly
ellenfele a mezõnyben. A Kiskunhalas II. el-
leni egy góllal megnyert találkozó viszont
már jelezte, hogy ellenfeleink minket is
megszoríthatnak. A szoros meccsen kihar-
colt gyõzelem már intõ jel volt. 

A paksi csapat újoncként szerepel az idei
kiírásban. Õsszel nem képviseltek komoly
játékerõt, de valószínû, a télen erõsíteni tud-
tak. Már a mérkõzés elsõ perceiben kiderült,
hogy kemény ellenféllel állunk szembe.
Volt, amikor már hat góllal vezettek. Csapa-
tunk keményen küzdve igyekezett a hátrányt
lefaragni a második félidõben. Az idõ már
ehhez kevés volt. Vereségünk a forduló
meglepetése volt. 

Csapatunk jelenleg második helyen áll a
tabellán. Reménykedünk, hogy a kisiklás
csak pillanatnyi zavar volt. 

Áprilisi eredmények: Dunaföldvár-
Tiszakécske 34:22, Bácsalmási PVSE-
Dunaföldvár 21:32, Kiskunhalas UKSC II.-
Dunaföldvár 25:26, Dunaföldvár- Paks
24:28. n

Ü

Vas László



Védje kedvencét a bolhák és kullancsok
támadásai ellen:

irtószerek, samponok, cseppek, nyakörvek széles
választékát kínáljuk.

Kerti tavakhoz vízkezelõk, haleledelek kaphatók.

Alphazoo Dunaföldvár
Rákóczi u. 2. (a városközpontban)

Telefon: 06 30 902 34 02

Közlekedés, közrend:

Egyre többen közlekednek az utakon: ki-

rándulók, nyári rendezvényekre utazók. A

rendõrség kérése, hogy figyelmesen, má-

sokra tekintettel, türelmesen vezessék jár-

mûveiket, tartsák be a közlekedési szabá-

lyokat annak érdekében, hogy elkerüljék a

baleseteket, a súlyos büntetést. A megelõ-

zés érdekében a rendõrség a továbbiakban

is kiszûri a szabálytalankodókat. Parkolás-

kor védjék értékeiket, ne adjanak lehetõsé-

get a tolvajoknak!

Bûncselekmény:

Szigorodtak a hatályos törvények, jelen-

tõsen emelkedtek a büntetési tételek. Fa és

egyéb tolvajok még mindig garázdálkod-

nak a határban. Kérjük az ott dolgozókat,

az arra járókat, ha lopást, vagy egyéb bûn-

cselekményt észlelnek, jelentsék a rendõr-

ségnek!

Rendezvények alkalmával elõfordult,

hogy a túlzott italozás következtében töb-

ben összeverekedtek, a tettlegességnek

büntetõeljárás lett a vége. A rendõrség

folytatja a vendéglátóhelyek ellenõrzését

is.

Az utóbbi idõben több vagyon elleni

bûncselekmény történt. Gázolaj-tolvajok-

kal és gépkocsi feltörõkkel szemben a

rendõrség megindította az eljárást. Az

üzemanyag tolvajok parkoló autókból szív-

ták ki a gázolajat, egy másik csapat pedig

egyetlen éjszaka tizenhat autót tört fel. A

tetteseket elfogták, nem helyi lakosok vol-

tak. n

11. péntek

Hadak útján - (12)
Színes, amerikai-indiai háborús film

Rendezte: Steven Spielberg

12. szombat

Pénzcsináló - (12)
Színes amerikai film

Fõszereplõ: Brad Pitt

18. péntek

Az ajtó - (12)
Színes, magyar-német flm

Rendezte: Szabó István

Fõszereplõ: Helen Mirren, Eperjes károly,

Koncz Gábor

19. szombat

Az ördög benned lakozik - (18)
Színes amerikai horror

25. péntek

Csempészek - (16)
Színes, amerikai-angol krimi

26. szombat

Az igazi kaland - (12)
Színes, szinkronizált, amerikai vígjáték

Fõszereplõ: Matt Daemon, Scarlett

Johansson

Az elõadások 20 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

2012. május 14. Dr. Englert Rolland

2012. május 18. Dr. Palkó Ágnes

2012. május 25. Dr. Móricz Zoltán 

2012. június 01. Dr. Hallai Róbert

2012. június 08. Dr. Englert Rolland

Anyám
Évtizedekkel ezelõtt
dagasztotta a kenyértésztát
amit a pék kemencéje 
megsütött.

Hazaérkezéskor elpirult
a családra mosolygott.

Keresztet vetett rá 
és szelte.
Áldotta ezzel Istent
köszöntötte a szeretõ szíveket!

Gál Tamás


