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Ünnepélyesen átadták a Pannonia
Ethanol dunaföldvári gyárát
2012. május 25-én az ír Ethanol Europe
Renewables Limited tulajdonában álló
Pannonia Ethanol Zrt. ünnepélyesen átadta dunaföldvári üzemét.
n

BIALASZEK BEÁTA,
PANNONIA ETHANOL ZRT.
A beruházás eredményeként a hagyományosan mezõgazdasággal foglalkozó
Tolna megyében új, csúcstechnológiát alkalmazó munkahelyek jöttek létre, és az
évi félmillió tonna kukorica felvásárlásának köszönhetõen a gazdák megbízható
piacon értékesíthetik termésüket. A létesítményben használt technológiával legalább 58%-kal csökkenthetõ az üvegházhatású gázok kibocsátása a fosszilis üzemanyagokhoz képest.
A Pannonia Ethanol 2010 augusztusában tette le elsõ hazai bioetanol üzemének
alapjait Dunaföldváron. Európa leghatékonyabb gyártóüzeme a tervezettnél hónapokkal korábban, mintegy másfél év alatt
épült fel, és 2012 tavaszán már megkezdte mûködését. A vállalat már több tízmillió liter fenntartható módon elõállított,
tiszta, környezetbarát üzemanyagként felhasználható bioetanolt értékesített európai
partnereinek.
A Pannonia Ethanol új gyártóüzeme
Magyarországon a legnagyobb ilyen létesítmény, amely a régióban is az egyik legjelentõsebbnek számít, és az évi 240 millió liter bioetanol mellett 175 ezer tonna
magas fehérjetartalmú, jó minõségû, génmódosítás-mentes állati takarmányt (száraz kukoricatörköly) gyárt majd.
Az ünnepélyes átadáson Reng Zoltán, a
Pannonia Ethanol vezérigazgatója elmondta: „A Pannonia Ethanol az egyik
legtisztább bioetanolt gyártja az Európai
Unióban. A Megújuló Energia Irányelv
elõírja a bioüzemanyagok részarányának
növelését a tagállamok számára. Ennek az
értéknek 2020-ra el kell érnie a tízszázalékos arányt, ez ma Magyarországon négy

százalék alatt áll. Úgy gondolom, a következõ években jelentõs részt vállalunk az
arány növelésében, és az alacsony széndioxid-kibocsátású
gazdaság
megvalósításában.“
„Az új bioetanol üzem továbbra is nagy
szerepet játszik a város fejlõdésében, és a
megteremtett munkahelyekkel és mezõgazdaságból élõk jövedelmi helyzetének
stabilizálásával hozzájárul Dunaföldvár
lakosságmegtartó képességének javulásához. Fontos, hogy a befektetésben megnyilvánuló bizalomnak a város hosszú távon is megfeleljen. A társaság várhatóan
jelentõs helyi adót fizet majd, amely segíti a folyamatban lévõ és tervezett beruházásaink megvalósítását“ - mondta el Keresztes Lajos, Dunaföldvár polgármestere.
„Az elmúlt két évben kiemelkedõen jó
partneri viszony alakult ki a város és a
Pannonia Ethanol között, bizakodással nézünk a közös jövõ elé.“
Mark Turley, a Pannonia Ethanol alapító elnöke hozzátette: „Beruházásaink során arra törekszünk, hogy a helyi közösség
része legyünk. Bár az üzemben használt
technológia az Egyesült Államokból érkezik, az építkezésben és termelésben is
nagyrészt magyar beszállítókra támaszkodunk. Nemcsak munkát, de kiszámíthatóbb jövõt szeretnénk kínálni a hagyományosan mezõgazdasággal foglalkozó Tolna megyei és a környékbeli gazdálkodóknak.“
A Pannonia Ethanol az ünnepélyes átadáshoz kapcsolódóan idén tavasszal rajzpályázatot hirdetett a dunaföldvári Beszédes József Általános Iskola diákjai részére, amelyen két témában (A Pannonia
Ethanol kabalafigurája és Megújuló energia - kukoricából üzemanyag) nevezhettek
az általános iskolások. A felhívásra beérkezett több mint 300 képbõl a vendégek az
átadó ünnepségen is válogatást láthattak, a
rajzok pedig késõbb a vállalat irodaépületének falait díszítik majd. n

195 Ft

Már termel a dunaföldvári
bioetanol üzem
A gyár öt hónappal a tervezett idõ
elõtt, a kalkulált összegnél olcsóbban,
214 millió dollárból épült meg - mondta Mark Turley, a Pannonia Ethanol
alapító elnöke. V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelõs államtitkár beszédében kiemelte, hogy az ír Ethanol
Europe Renewables Limited tulajdonában álló Pannonia Ethanol Zrt. földvári üzeme hazánkat ahhoz is hozzásegíti, hogy a megújuló energiaforrások
terén tett vállalásait teljesítse.
BALOGH EMESE
Tóth Ferenc kormánymegbízott, országgyûlési képviselõ folyamatosan figyelemmel kísérte az beruházást, segítette, hogy
városunkban megépülhessen a gyár. Elmondása szerint a Pannonia Ethanol új
gyártóüzeme Magyarországon a legnagyobb ilyen létesítmény, így régiónk
bioetanol tekintetében már most meghatározó szerepet tölt be, ami növekedni fog,
mivel a cég Mohácson is hasonló gyár építését tervezi.

Mint arról Nagy Gáborné volt polgármester szólt, a kezdeti - még az alapkõletételt megelõzõ - lépések voltak a legnehezebbek. 2009-ben három ország 28 települése közül választották ki a beruházók
Dunaföldvárt, ahol nemcsak a városvezetés, hanem a lakosok támogató szándékát
is megtapasztalták. Ezt követõen kellett az
amerikai technológiát az uniós és hazai
normákkal szinkronizálni, ami után 2010ben megtörténhetett az alapkõletétel.
Keresztes Lajos polgármester a
bioetanol üzem városunkat érintõ gazdasági hatásairól beszélt. Ahogy mondta, a
nyolcvan fõt foglalkoztató gyár már 2010ben segítette Dunaföldvár mûködését; ekkor az épülõ általános iskola berendezéséhez járult hozzá 40 ezer euróval. 2013-ban
pedig már érezni fogjuk városunk költségvetésében a gyár iparûzési adójának jótékony hatását. A polgármester megduplázódó helyi adóra számít a cég mûködésétõl,
ami lehetõvé teszi, hogy ne kelljen a városnak hitelt felvennie, illetve megkezdõdjön
a meglévõ hitelek visszafizetése.

Elkészült a Pannonia Ethanol Zrt.
kabalafigurája
Ünnepélyes keretek között adták át a díjakat a Pannonia Ethanol Zrt. képviselõi az általuk kiírt rajzpályázat nyertes
tanulóinak.
n

SÛRÛNÉ GYÕRI JUDIT

Május 16-án már délelõtt nagy izgalommal készülõdtek a Beszédes József Általános Iskola tanulói a délutáni díjátadóra,
amelyre nemcsak a kis alkotók, hanem városunk polgármestere és képviselõi is
meghívást kaptak.
Reng Zoltán, a cég vezérigazgatója elmondta, hogy a rajzpályázat ötlete azért
merült fel, mert szerették volna bevonni a
várost, s fõleg a gyerekeket a gyár hivatalos megnyitási ünnepségébe, s erre az
eredményhirdetésre már a megnyitó elsõ
részeként tekintettek. A gyerekek által a
családokba is könnyebben eljut, és fõleg
tudatosul az, hogy megújuló energia van,

létezik - mondta a vezérigazgató -, a
bioetanol is ezt jelenti.
A pályázat témája is a kukorica, illetve az
abból készülõ bioetanol volt. Két kategóriában és két korosztályban jelentkezhettek a
versenyzõk: alsó- illetve felsõ tagozatban az
üzem kabalafiguráját kellett megtervezniük,
vagy a megújuló energia témájában lehetett
rajzot készíteni. A zsûri nem volt könnyû
helyzetben, hiszen összesen 308 munka,
2.

„Remélem, hogy ez csak az elsõ ünnep
volt“- mondta a polgármester, abbéli reményének hangot adva, hogy a tulajdonosok
hamarosan bõvítik majd a dunaföldvári
üzemet.
Reng Zoltán, a gyár vezérigazgatója projektmenedzserként végig jelen volt a beruházás megvalósulásánál. Sikertörténetként
élte meg a földvári üzem megépülését.
Mint mondta, az elmúlt 10 évben 42
bioetanol üzem építésének tervét jelentették be Magyarországon, tíz kapott építési
engedélyt, de csak a dunaföldvári épült
meg.
Tájékoztatása szerint a termelés már tavasszal elkezdõdött, jelenleg három mûszakban, folyamatosan, de még próbaüzemben folyik. Reng Zoltán a beruházó
oldaláról kiemelte, hogy a gyár építése a
legnehezebb gazdasági idõszakra esett, de
mind az állam, mind Dunaföldvár vezetése
és lakosai részérõl sok segítséget kaptak.
A bõvítés lehetõségére válaszolva elmondta, hogy az idei évre az engedélyek
megszerzését tervezik, s a tulajdonosi döntés függvényében az építkezés jövõre akár
meg is kezdõdhet. Így két éven belül az
üzem kétszeresére nõhet; több mint egymillió tonna kukorica feldolgozására lehet
alkalmas. n
szebbnél szebb alkotás érkezett. A szervezõk nem is gondolták, hogy ekkora népszerûségnek örvend majd a pályázat.
Az alsó tagozatban a megújuló energia témában Kispál Márton 4.a osztályos tanuló, a
kabalafigurában Magyari Virág 2.a osztályos tanuló munkája lett a nyertes pályamû.
A felsõsök közül a megújuló energia kategóriában Révész Ferenc 7.c osztályos tanuló, a
kabalafigura kategóriában Tóth Zoltán, 5.d
osztályos tanuló készítette a legkiemelkedõbb rajzot. Jutalmuk egy roller és hozzá illõ védõfelszerelés volt.
A többi diák, illetve az iskola számára
pedig egy pingpongasztalt és hozzá felszerelést ajánlott fel a Pannonia Ethanol Zrt.
Az eredményhirdetés színvonalát emelte
az 5.a osztály mûsora, amelyben a megjelentek rövid ízelítõt kaphattak arról, hogyan is készül a bioetanol, majd egy hangulatos country tánccal zárták a délutánt
A cég képviselõjének ígérete, hogy mind
az iskolával, mind a várossal hosszú távon
is együttmûködnek majd, s az üzem fellendülésével támogatni is kívánják az intézményt. n

Megújult a „vörös-köröszt“
A lakók összefogásával sikerült felújítani a Bölcskei utcai keresztet.
n

SÛRÛNÉ GYÕRI JUDIT

Valamikor, az elsõ világháború után a
Sipõcz család állította az eredeti keresztet,
melynek elnevezése nem véletlenül lett
„vörös-köröszt“. Azoknak a családtagoknak az emlékére készült, akik véres küzdelemben vettek részt a háború során mondta el Kövics Mihály, az akció lebonyolítója.
Vajai József kõmûvesmester ötlete volt a
felújítás, aki a kõmûves munkát természetesen jó szívvel vállalta, és egyben megkérte Kövics Mihályt, hogy szervezze meg
a további feladatokat. Mint szintén régi,
Bölcskei utcai lakos, neki ez nem esett nehezére, és felkereste az utcabeli mestereket: Túri Imrét és Ambach Mihályt, akik a
lakatos munkát végezték, Burnyóczki Imrét, aki a pad elkészítésében vett részt, valamint a Doór család tagjait, akik a kereszt
körüli földterület rendbetételében segítettek.

Pénzbeli adományok
is érkeztek mindazoktól
a dunaföldvári lakosoktól, akik szívügyüknek
érezték ezt a felújítást.
Egy vasárnap délutánt
választottak az ünnepélyes keresztmegáldásra,
melyen Petkó Tamás,
plébános szertartás keretén belül szentelte fel az
immár teljes pompájában álló keresztet. Sok
utcabeli és nem ott lakó dunaföldvári látogatott el erre az eseményre, amit egy kellemes hangulatú agapé követett, ott, a kereszt tövében, a Bölcskei utcai asszonyok
és férjeik jóvoltából.
Kövics Mihály elmondta, hogy szeretné, ha ez a felújítási akció folytatásra találna, hiszen városunk gazdag keresztekben, melyek közül sok a rossz állapotban
lévõ. Ígérete szerint még ebben az évben
több hasonló eseményt fog megszervezni. n

Megemlékezés a
Vöröskeresztes Világnapról
Május 18-a a Vöröskeresztes Világnap.
A dunaföldvári szervezet kis ünnepség
keretei között emlékezett meg az alkalomról. A mûvelõdési házban rendezett
fogadás során a sokszoros véradók is kitüntették, õk oklevelet és ajándékokat
vehettek át a megyei képviselõtõl.
n

SZABADOS SÁMUEL

Az alkalmat kihasználva Kuti Valéria, a
helyi szervezet elnöke beszámolt az eddig
végzett munkáról és a nyári tervekrõl. Öszszefoglalójában elmondta, hogy februárban a rendkívüli hidegben az aktivisták is
ügyeletet tartottak a Duna utcai központban, ahol a hajléktalanok kaptak e napokra
éjszakai szállást. Sikeres volt az idei elsõ
kétnapos véradási akció: több új véradó jelentkezett, és öt fõvel nõtt a létszám az elõzõ alkalomhoz képest. Úgy tûnik, a két
napra tervezett program következtében nõhet a résztvevõk létszáma. A nyári véradás
idõpontja június 12-13. Már elkezdõdött a

mozgósítás, plakátokkal, munkahelyek értesítésével és személyes megkereséssel.
A nyár során indul a „Családi hétvége“
akció, melynek célja a szerény anyagi
helyzetû családok vagy egyedül élõ emberek számára szervezett hétvégi pihenõprogram. A nyári hónapok utolsó hétvégéjén a kempingben fogadják az érdeklõdõket, akik szállást is kapnak ez idõre. A kikapcsolódást strandolási lehetõség, kirándulások, sportprogramok biztosítják, de
elõadásokat is hallgathatnak az egészséges
életmódról vagy a közbiztonságról. A hétvégi akciókat támogatja a polgárõrség, az
„Együtt, egymásért“ és az „Életet az éveknek“ mozgalom is. A szervezet természetesen nyáron is ellátja alapfeladatait, például az adományok gyûjtését, a rászorultak támogatását. Aktivisták különös figyelmet szentelnek az egyedül élõ, idõs,
beteg embereknek, hiszen a nyárnak is
megvannak a maga veszélyei, például a kiszáradás lehetõsége. n
3.

Önkormányzati ingatlan

Pályázati
felhívás

Dunaföldvár Város Önkormányzata
pályázatot hirdet a Képviselõ-testület
106/2012 (IV.24.) KT. határozata alapján az alábbi ingatlan licitálás útján történõ értékesítésére:
Dunaföldvár, Sóház utca 14-16. szám
alatt található (4201/2 hrsz. 4102/2
hrsz.) 491 m2 395 m2 területû önkormányzati ingatlan.
Kikiáltási ár: 2.215.000 Ft
Az ingatlanról további információt a
Dunaföldvár Város Polgármesteri Hivatalának Építésügyi és Mûszaki Irodája
ad. (Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2., Tel.:
75/541-558)
Részletes pályázati kiírás 2012. május
17. és 2012. június 18. között vásárolható meg 11.000 Ft-ért (pályázat benyújtásától való visszalépés esetén sem viszszafizethetõ) Dunaföldvár Város Polgármesteri Hivatalának Pénztárában (Hétfõ
- Csütörtök: 9-12 óráig. Június 1-jétõl H:
9-12 óráig SZ: 9-12; 13-15:30 óráig és
P: 9-13 óráig)
Helyi önkormányzat tulajdonában lévõ ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelõzõ
elõvásárlási jog illeti meg.
Licitálás idõpontja: 2012. június 21.
(csütörtök) 14 óra.
Helye: Dunaföldvár Város Polgármesteri Hivatala, Dunaföldvár, Kossuth
L. u. 2., Mûszaki Iroda tárgyalóterme. n

Segélyhívó telefonokat
adományozott a polgárõrség
A Tolna Megyei Polgárõr Szövetség 620
ezer forint értékben telefonokat adományozott a térség közhasznú szervezeteinek.
n

BALOGH EMESE

Széles János, a Tolna Megyei Polgárõr
Szövetség elnökének tájékoztatója szerint
országos kezdeményezés kereti között a
„Tisztelet az éveknek, biztonságot az idõseknek“ programban 1,1 millió forint támogatást kapott a Tolna Megyei Polgárõr

Idén ketten vehették át az
„Év rendõre“ kitüntetést
Nyolc éve alapították azt a rangos elismerést, melyet a dunaföldvári rendõrõrs dolgozóinak javaslata alapján a
dunaföldvári, bölcskei és a madocsai
önkormányzat bírál el és ítél oda. Ez
év tavaszán Madocsán ünnepélyes keretek között - nyolc év óta elõször - két
kitüntetett vehette át a díjat: Móricz
Albert rendõr zászlós, nyomozó, valamint Kulcsár Szabolcs õrnagy, õrsparancsnok.
n

SZABADOS SÁMUEL

Móricz Albert két éve került az állományhoz, és nagyon meglepõdött, hogy
idén õ lett a kitüntetett. Úgy érzi, ez idõ
alatt tisztességesen végezte a munkáját,
jó kapcsolatot alakított ki kollégáival.
Bár -elmondása szerint- a nyomozói
munka nem olyan látványos, mint a járõrszolgálat, de rövid idõ alatt sikerült
emberi kapcsolatokat kiépítenie a városban, ami a munkáját sokban segíti. A kitüntetés arra ösztönzi a továbbiakban,
hogy ehhez hasonló lelkesedéssel és ambícióval végezze a munkáját, hiszen a
környezete ezt értékeli és elismeri.
Dr. Kuti István, a Paksi Rendõrkapitányság parancsnoka is meglepõdött a
kettõs kitüntetésen, hiszen az alapításkor
az állomány tagjai közül egy személy díjazásáról döntöttek. A második kitüntetettrõl csak az átadás elõtti órában értesült. A meglepetés viszont kellemes volt
számára, hiszen az önkormányzatok egy-

Móricz Albert, Kulcsár Szabolcs

öntetûen amellett foglaltak állást, hogy
idén Kulcsár Szabolcs is kitüntetett legyen. Dr. Kuti István a döntést tiszteletben tartotta, és köszöntõjében kijelentette, hogy szerinte is mindkét rendõr érdemes az elismerésre; díjra jelölésük pedig
az állomány színvonalas munkájáról tanúskodik, aminek õ parancsnokként kimondottan örül.
A méltatásokban is elhangzott, hogy mióta Kulcsár Szabolcs vezeti az õrsöt, a három település bûnügyi statisztikái javultak.
A rendõrség kapcsolata a lakosokkal, civil
szervezetekkel szélesebbé vált.
Az õrsparancsnok megilletõdötten vette
át az oklevelet, köszönõ szavaiban kitért
arra, hogy ez az elismerés nemcsak neki,
hanem kollegáinak is szól, hiszen jó munkát csak jól képzett és hivatásához hû kollektívával lehet végezni. Az állomány tagjai és a meghívott vendégek vastapssal köszöntötték a két kitüntetettet. n
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Szervezetek Szövetsége. Ebbõl 620 ezer
forint értékben a polgárõrök 30 darab segélyhívó mobiltelefont vásároltak idõs,
egyedül élõ, kiszolgáltatott helyzetben lévõ emberek számára.
A készülékek szétosztása a Vöröskereszt
illetve a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
települési vezetõinek véleménye alapján
történt; õk azok - mondta Széles János -,
akik ismerik az idõsek életkörülményeit,
tudják, hogy kik az igazán rászorultak.
A 30 telefonból öt település lakói részesültek; Dunaföldváron öt-öt telefont osztottak ki a Vöröskereszt és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat vezetõjének javaslata
alapján. n

Önkormányzati ingatlan

Pályázati
felhívás

Dunaföldvár Város Önkormányzata
pályázatot hirdet a Képviselõ-testület
105/2012 (IV.24.) KT. határozata alapján az alábbi ingatlan licitálás útján történõ értékesítésére:
Dunaföldvár, 1092/6 hrsz. alatt található 126 m2 beépítetlen telek.
Kikiáltási ár: 180.000 Ft
Az ingatlanról további információt a
Dunaföldvár Város Polgármesteri Hivatalának Építésügyi és Mûszaki Irodája
ad. (Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2., Tel.:
75/541-558)
Részletes pályázati kiírás 2012. május
23. és 2012. június 25. között vásárolható meg 11.000 Ft-ért (pályázat benyújtásától való visszalépés esetén sem viszszafizethetõ) Dunaföldvár Város Polgármesteri Hivatalának Pénztárában (Hétfõ
- Csütörtök: 9-12 óráig Június 1-jétõl H:
9-12 óráig SZ: 9-12; 13-15:30 óráig és
P: 9-13 óráig)
Helyi önkormányzat tulajdonában lévõ ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelõzõ
elõvásárlási jog illeti meg.
Licitálás idõpontja: 2012. június 28.
(csütörtök) 14 óra.
Helye: Dunaföldvár Város Polgármesteri Hivatala, Dunaföldvár, Kossuth
L. u. 2., Mûszaki iroda tárgyalóterme n

Üléstermi
tudósítások
Dunaföldvár város képviselõ-testülete
május 22-én tartotta soros ülését, melynek napirendjén 24 nyilvános és 2 zárt
ülésen tárgyalandó téma szerepelt.
n

BAKSAY ERIKA

Az elsõ napirendben a képviselõk jelentést fogadtak el a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, majd a központi
költségvetésbõl kapott pótelõirányzatok ismeretében a testület módosította költségvetési rendeletét, illetve jelentést adott annak negyedéves állásáról.
Ezután az önkormányzat cégeinek 2011es évi beszámolói következtek.
Elsõként a Dunavíz Kft. számolt be a tavalyi év eredményeirõl, mely szerint a cég
az évet kb. 2.5 millió Ft-os mínusszal zárta. Ezután a DDIF Zrt. mutatta be tavalyi
üzleti jelentését, az õ mérlege is hasonló
mínusszal zárta az évet.
A következõkben a képviselõk önkormányzati rendeletekben meghatározott
szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezésérõl döntöttek, döntöttek tandíjak és térítési díjak mértékének megállapításáról az alapfokú mûvészeti oktatásban
és a szakképzésben, majd helyi szociális
rendeletet módosítottak ill. határozatokat
hoztak a Napsugár Integrált Szociális Intézmény mûködésével összefüggésben.
Ezután több, a D-B-M MONI egyesített
nevelési-oktatási intézmény mûködtetésével kapcsolatos napirendi pont követke-

zett. Elsõként telephely megszüntetésérõl
döntöttek, nevezetesen a Templom utca
32. szám alatti épület, illetve a Kossuth utca 4. szám alatti óvodaépület bezárásáról.
Ezeket a döntéseket azonban a képviselõtestület késõbbi, rendkívüli ülésén felülbírálta, illetve az ezzel kapcsolatos Alapító
Okirat módosítást is ennek értelmében változtatta meg. A képviselõk meghatározták
a D-B-M MONI tagintézményeiben a bölcsõdei, óvodai és általános iskolai csoportok, osztályok számait a 2012/2013. évi
nevelési évre, tanévre, majd meghatározták a Magyar László Gimnázium és Szakiskola osztályainak minimális létszámait.
A szünet után a testület ismét kísérletet
tett az alpolgármester megválasztására, ezúttal is Takács Zoltán személyében, sikertelenül.
A képviselõk beszámolót fogadtak el a
családsegítõ szolgálat 2011. évi tevékenységérõl, illetve a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Sorstárs Támogató Szolgálat 2011. évi munkájáról.
Beszámolót fogadtak el feladatellátási
szerzõdés keretében végzett szociális alapszolgáltatási tevékenységrõl, majd 20 hónappal meghosszabbította a Part-Oldalak
Kulturális Egylet helyi televíziós mûsorszolgáltatási jogát.
A testület módosította a Sió és Dunamenti Regionális Vízi Közmû és Közszolgáltatási Társulási Megállapodását, szabadpiaci áram beszerzésérõl döntött a
2013-dik évre, majd lakossági kérelmeket
bírált el.
A nyilvános ülés végén a testület helyi
közlekedés támogatásával kapcsolatos pályázatról, egy TÁMOP óvodai pályázatról

Õsztõl még lesz tanítás a Templom
utca 32. szám alatti iskolaépületben
A képviselõ testület az iskolavezetéssel
egyeztetve a május 22-i gyûlésén úgy
döntött, hogy a 2012/13-as tanévtõl már
nem lesz tanítás a Templom utca 32ben. A döntést anyagi okokkal
indokolták: az épület évi fenntartása kb.
6 millió forintba került évente. Az osztályokat átcsoportosították volna a
Kossuth utcai épületbe.
n

SZABADOS SÁMUEL
A döntés nagy visszhangot váltott ki

a szülõk, pedagógusok körében, többen
nem értettek egyet vele. Részben
ennek hatására egy képviselõi javaslatra ismét napirendre került az ügy.
Május 29-én rendkívüli testületi ülésen
újra tárgyalták a témát. Érvek,
ellenérvek ütközése után végül is
szavazattöbbséggel úgy döntött a
testület, hogy az új tanévben, lesz
oktatás a Templom utcai épületben.
Egy szárnyat lezárnak, ezzel a fenntartás költségeit csökkentik.
5.

döntött, Szilasi Ildikó támogatási kérelmét
bírálta el, illetve a Földvárak Találkozójával kapcsolatban foglalt állást.
A zárt ülésen Keresztes Lajos polgármester tájékoztatta a képviselõket a
szennyvízcsatorna-hálózat bõvítésével
kapcsolatos Együttmûködési Megállapodás ügyérõl, melyet Bölcskével még nem
kötöttek meg, mivel az jelentõs terheket
róna Dunaföldvárra, és még számos területen változtatni kell rajta.
A zárt ülés másik napirendjében önkormányzati bérlakások lakói által benyújtott
kérelmeket bírált el a testület. A bérlakások kérdését szabályozni szeretné az önkormányzat, mert a bérleti díjak már a
fenntartási költségeket sem fedezik,
ugyanakkor meg kell óvni az önkormányzati vagyont (felújítás, állagmegóvás). Ehhez viszont a bérlõk gyakran nem tudnak
vagy nem akarnak anyagiakban hozzájárulni. Elképzelhetõ a lakások egy részének
piaci alapon történõ értékesítése, mely forrása lehet a karbantartásnak, felújításnak,
illetve a lakók bevonása ezen munkák terheinek vállalásába.
A zárt ülésrõl szóló összefoglalójában a
polgármester tájékoztatást adott a mezõgazdasági bizottság nemrég megtörtént erdõbejárásáról. Mint mondta, a 2006-ban
elfogadott rendezési terven változtatni
nem lehet, visszamenõleges jogalkotás
nincs. Így a zöldség és gyümölcsös kategóriájú területen erdõt nem lehet telepíteni. A
bejárások azért zajlottak, hogy a jövõbeni
rendezési tervben azokon a területeken,
ahol az erdõk nem zavarnak más tevékenységet, engedélyezni lehessen az erdõtelepítést. n
Az iskolavezetés úgy határozott, hogy az
eddigi négy osztályból három marad a
Templom utcában, egy második osztály
pedig átköltözik a Kossuth utcai új
épületbe. A leendõ elsõ osztályosok így a
Templom utcai épületben kezdhetik meg
tanulmányaikat.
A döntés egy évre szól. Az iskolai
oktatás átszervezése a jövõben is aktuális
lesz, hiszen az utóbbi években egyharmadával csökkent az általános iskolás korú
gyermekek aránya városunkban. A megtakarítás érdekében idõvel újabb át
szervezés várható.
A rendkívüli ülésen határozat született
egy 25 millió forint értékû óvodai pályázat
elindításáról is. n

Közlemény

Közérdekû munkára
kijelölhetõ foglalkoztatók bejelentési
kötelezettségérõl
n

KELLER ANIKÓ,

IGAZGATÓ

Április 16-án lépett életbe a szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl
szóló 2012. évi II. törvény, mely az állami
foglalkoztatási szervet, és annak megyei
hatáskörû szerveit, a munkaügyi központokat jelöli ki a szabálysértési büntetésként
alkalmazható közérdekû munka végrehajtására. Az állami foglalkoztatási szervnek
ennek érdekében nyilvántartást kell vezetnie a közérdekû munkára kijelölhetõ foglalkoztatókról, valamint a közérdekû munkára kötelezett elkövetõkrõl.
A foglalkoztatók vonatkozásában a következõ adatokat kell tartalmaznia a nyilvántartásnak: a foglalkoztató megnevezését, elérhetõségét, a közérdekû munka jellegét, a munkakör megnevezését és leírását, a munkavégzés helyét és idõtartamát, a
napi munkaidõt, továbbá hogy a közérdekû
munka végezhetõ-e szabad- és munkaszüneti napokon, az egy napon foglalkoztatható személyek legkisebb és legnagyobb létszámát, a munkavégzéshez szükséges végzettséget és szakképzettséget, illetve a foglalkozás-egészségügyi alkalmasság mértékét és az alkalmasság hiánya miatt kizárt
munkakörökre vonatkozó információkat.

Pályázati
felhívás
n

DR. SOCZÓ LÁSZLÓ R.

DANDÁRTÁBOR-

NOK, RENDÕRSÉGI FÕTANÁCSOS,
MEGYEI RENDÕRFÕKAPITÁNY

Az Országos Rendõr-fõkapitányság a
Megyei Rendõr-fõkapitányságok útján pályázatot hirdet a felsõoktatási intézmények
nappali tagozatán, jogi, igazgatási, gazdaságtudományi, mûszaki vagy informatikai
képzési területen tanuló cigány származású fiatalok tanulmányai eredményes befejezésének elõsegítésére és a rendõri pálya
választásának ösztönzésére a 2012/2013.
tanévre.

Közérdekû munkára kijelölhetõ foglalkoztató lehet többek között a helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, költségvetési szerv, állami, önkormányzati fenntartású oktatási, szociális és egészségügyi intézmény. Ezen szervek 2012. április 16-tól
számított 60 napon belül kötelesek bejelenteni a törvényben meghatározott adatokat.
Bejelentkezhetnek a nyilvántartásba az
egyházi fenntartású oktatási, szociális és
egészségügyi intézmények, valamint azon
közfoglalkoztatók is, akik a 2011. évi CVI.
törvény 1. § (3) bekezdés f)-j) pontjában
meghatározott feladatokat látják el. Az
egyházi fenntartású intézményeknek ez
esetben nyilatkozniuk kell arról, hogy vállalják az elkövetõ foglalkoztatását és az
ezzel járó értesítési, együttmûködési és ellenõrzési kötelezettségeket.
A foglalkoztatók a székhelyük szerint illetékes megyei munkaügyi központ kirendeltségén kötelesek bejelenteni a nyilvántartási
adatokat. Ezek alapján jelöli ki a kirendeltség az elkövetõ számára az egészségi állapotának és munkára való alkalmasságának figyelembe vételével azt a foglalkoztatót, ahol
a kiszabott közérdekû munkát teljesítheti, a
foglalkoztató beleegyezésével.
A napi munkavégzés idõtartama 4 és 8 óra
között lehet, havonta legalább 24 óra, me-

Pályázati feltételek
Pályázatot azok az alap-, mester- vagy
egységes, osztatlan képzésben résztvevõ cigány származású fiatalok nyújthatnak be,
akik a tanulmányaikat felsõoktatási intézmények nappali tagozatán, jogi, igazgatási,
gazdaságtudományi, mûszaki vagy informatikai képzési területen már megkezdték, az
elsõ két félév ajánlott tantervben meghatározott kreditértékének megfelelõ krediteket
megszerezték, az utolsó lezárt képzési idõszakban 3,5-es tanulmányi átlagot értek el,
valamint a szervezeti és mûködési szabályzatban meghatározott módon bejelentették,
hogy tanulmányaikat a következõ képzési
idõszakban folytatják, valamint esetükben
az alábbi feltételek már a pályázat benyújtásakor teljesülnek:
Ü
6.

lyet az elkövetõnek pihenõnapján és szabadidejében kell ledolgoznia. Ha az elkövetõ
nem kezdi meg a közérdekû munka végzését, vagy munkakötelezettségének nem tesz
eleget, illetve a közérdekû munka lehetõsége a munkavégzés megkezdése elõtt megszûnt, akkor a foglalkoztatónak errõl haladéktalanul értesítenie kell a kirendeltséget.
A kirendeltség a foglalkoztató kijelölésénél figyelembe veszi, hogy az lehetõség
szerint az elkövetõ lakó- vagy tartózkodási helyén legyen, illetve ennek hiányában
tömegközlekedéssel 1 órán belül megközelíthetõ legyen, továbbá tekintettel van a
településen rendelkezésre álló, közfoglalkoztatottakat foglalkoztató gazdálkodó
szervezetek munkaerõ-igényére is. A kijelölt foglalkoztató köteles az elkövetõt közérdekû munkával foglalkoztatni, errõl
nyilvántartást vezetni és együttmûködni az
állami foglalkoztatási szervvel és a szabálysértési hatósággal. n

Sajtóközlemény

A Tolna Megyei
Védelmi Bizottság
titkárának
kinevezésérõl
n

TÓTH FERENC,

KORMÁNYMEGBÍZOTT

Átalakításra került a védelmi igazgatási rendszer. Az új jogszabályi környezetben megváltozott a megyei védelmi
bizottság összetétele, feladatrendszere.
Elnöke a kormánymegbízott lett, titkársága a kormányhivatalhoz került.
A megváltozott körülményekre figyelemmel dr. Hende Csaba, Magyarország
honvédelmi minisztere a megyei védelmi bizottság elnökének és a katasztrófák
elleni védekezésért felelõs miniszternek
az egyetértésével 2012. május 1-jei hatállyal a Tolna Megyei Védelmi Bizottság titkárává kinevezte Nagy Zoltán
nyugalmazott ezredest, vezetõ-fõtanácsost, közigazgatási tanácsadót, a Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatala
szakreferensét.
A jogszabály szerint a Tolna Megyei
Védelmi Bizottság titkára a Tolna Megyei Kormányhivatal Védelmi Bizottság
Titkárság vezetõje is egyben. n

Ü

a) magyar állampolgárság;
b)
magyarországi lakóhely;
c)
büntetlen elõélet;
d)
a hivatásos szolgálati, kormánytisztviselõi vagy közalkalmazotti jogviszony vállalása;
e)
kifogástalan életvitel és jó hírnév
a pályázó vonatkozásában; a pályázó hozzátartozóinak és a vele egy háztartásban
élõknek az életvitele pedig a szolgálat törvényes és befolyástól mentes ellátását nem
veszélyezteti;
f)
egészségügyi alkalmasság, az alkalmasság pályázat elbírálása során történõ, valamint a támogatás idõtartama alatti
megállapításához szükséges vizsgálatok
írásban történõ vállalása;
g)
írásbeli hozzájárulás a személyes
adatoknak cigány származású fiatalok
rendõrré válásának elõsegítése érdekében
a Rendõrség által biztosított támogatási
rendszer létrehozásáról, valamint a rendõri
szervek ezzel kapcsolatos feladatairól szóló ORFK utasításban foglaltak szerinti kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy e követelményeknek való megfelelés megállapítása
érdekében a pályázó lakó- és családi körülményeit, továbbá a korábbi büntetéseire
vonatkozó adatokat elõzetesen, és a tanulmányi szerzõdés hatályának tartama alatt a
Rendõrség bármikor megvizsgálhatja.
A támogatás formája, mértéke
A támogatást az Országos Rendõr-fõkapitányság gazdasági fõigazgatója biztosítja
az Országos Rendõr-fõkapitányság saját
költségvetése terhére, a pályázat benyújtásának idején végzett alap-, mester- vagy
egységes, osztatlan képzés jogszabályban
meghatározott képzési idejének végéig. A
hallgatói jogviszony szüneteltetésének tartama alatt, valamint a képzésben eltöltött
idõ jogszabályban meghatározott idõtartamot meghaladó részére a támogatás nem
jár. A pályázatot nyert tanulók részére havonta a mindenkori diákhitel részarányos
összegének folyósítására kerül sor.
Egyéb tudnivalók
A pályázatot 2012. július 31-ig kell az
Országos Rendõr-fõkapitányság Humánigazgatási Szolgálathoz megküldeni.
A magyar állampolgárság, a magyarországi lakóhely és a büntetlen elõélet igazolására szolgáló dokumentumokat (személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata, érvényes
hatósági erkölcsi bizonyítvány), a pályázó

egészségügyi alkalmasságával kapcsolatos
házi orvosi véleményt, a személyes adatok
kezeléséhez történõ írásbeli hozzájárulást,
valamint a tanulói jogviszony és a tanulmányi átlageredmény igazolására szolgáló
dokumentumokat (a tanulói jogviszony
fennállásáról, az oktatási intézmény által
kiállított igazolás, a hallgatói leckekönyv
másolata) a pályázat mellékleteként kell
benyújtani.
A pályázók egészségügyi alkalmasságának vizsgálatát a pályázat elbírálására kötelezett szerv egészségügyi szolgálata a
közalkalmazottak, köztisztviselõk munkaköri alkalmassági vizsgálatára irányadó
jogszabályi rendelkezések alapján végzi.
Az alkalmassági vizsgálatokat a pályázat
elbírálása során a Rendõrség kötelezõ jelleggel végzi el. A támogatás idõtartama
alatt évente legfeljebb egy alkalommal,
amennyiben a pályázóval kapcsolatos körülmények ezt indokolttá teszik, a Rendõrség további alkalmassági vizsgálatok elvégzésére is jogosult.
A pályázatokat az országos rendõrfõkapitány által kijelölt személyekbõl álló bizottság bírálja el és készíti elõ döntésre.
A támogatás odaítélésérõl a bizottság javaslata alapján az országos rendõrfõkapitány dönt.
A pályázat elbírálásának határideje
2012. augusztus 31.
A pályázatot nyert tanulókkal az Országos Rendõr- fõkapitányság támogatási
szerzõdést köt.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás az Országos Rendõr-fõkapitányság Humánigazgatási Szolgálatától, Kobákné
Módi Veronika r. alezredes asszonytól (telefon: 06-1/4435533) kérhetõ. n

TÁMOGATÓINK
Dunaföldvár
Város Önkormányzata
Dr. Süveges Árpádné
Petrovics Józsefné
Ráthgéber Lászlóné
7.

Pályázati
felhívás
n

DR. SOCZÓ LÁSZLÓ R.

DANDÁRTÁBOR-

NOK, RENDÕRSÉGI FÕTANÁCSOS,
MEGYEI RENDÕRFÕKAPITÁNY

Az Országos Rendõr-fõkapitányság a
Tolna Megyei Rendõr-fõkapitányság útján
pályázatot hirdet a középfokú oktatási intézmények elsõ, második vagy harmadik
évfolyamán tanuló cigány származású fiatalok tanulmányai eredményes befejezésének elõsegítésére és a rendõri pálya választásának ösztönzésére Tolna megyében a
2012/2013 tanévre.
Pályázati feltételek
Pályázatot azok a cigány származású fiatalok nyújthatnak be, akik középfokú oktatási intézmények nappali tagozatán elsõ,
második vagy harmadik évfolyamán tanulnak, évismétlésre semmilyen tantárgyból
nem kötelezettek, a pályázat benyújtásának évében elért, év végi tanulmányi átlageredményük pedig legalább 3,00. A pályázónak a fentiek mellett a pályázat benyújtásakor az alábbi feltételeknek kell eleget
tennie:
a)
magyar állampolgárság;
b)
magyarországi lakóhely;
c)
büntetlen elõélet;
d)
a rendészeti szakközépiskolába
vagy a Rendõrtiszti Fõiskolára való, a középfokú oktatási intézmény elvégzését követõ jelentkezés, a hivatásos szolgálati viszony létesítéséhez szükséges tanulmányi
és vizsgakötelezettségek teljesítésének,
valamint ezt követõen a hivatásos szolgálati viszony vállalása;
e)
szakiskolai tanulók esetében az
érettségi megszerzésének, és a tanulmányok ennek megfelelõ - a szakiskolai tanulmányok befejezését követõ tanévben
történõ - folytatásának vállalása;
f)
kifogástalan életvitel és jó hírnév
a pályázó vonatkozásában; a pályázó hozzátartozóinak és a vele egy háztartásban
élõknek az életvitele pedig a szolgálat törvényes és befolyástól mentes ellátását nem
veszélyezteti;
g)
egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasság, az alkalmasság pályázat
elbírálása során történõ, valamint a támogatás idõtartama alatti megállapításához
szükséges vizsgálatok írásban történõ válÜ
lalása;

Ü h) írásbeli hozzájárulás a személyes
adatoknak a cigány származású fiatalok
rendõrré válásának elõsegítése érdekében
a Rendõrség által biztosított támogatási
rendszer létrehozásáról, valamint a rendõri
szervek ezzel kapcsolatos feladatairól szóló ORFK utasításban foglaltak szerinti kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy e követelményeknek való megfelelés megállapítása
érdekében a pályázó lakó- és családi körülményeit, továbbá a korábbi büntetéseire
vonatkozó adatokat elõzetesen, és a támogatási szerzõdés hatályának tartama alatt a
Rendõrség bármikor megvizsgálhatja.
A támogatás formája, mértéke
A pályázatot elnyerõk számára a támogatást a rendõr-fõkapitányságok biztosítják saját költségvetésük terhére, a középfokú oktatási intézményben folytatott tanulmányok hátralévõ idejére az alábbiak szerint:
a)
számla vagy egyéb igazolás alapján a diákotthoni vagy kollégiumi szállásköltség, és a menzai ellátás költségeinek
teljes körû térítésével, vagy - a szerv választása szerint - étkezési utalvány biztosítása;
b)
tanévenként - számla alapján,
személyenként legfeljebb 25.000 Forint
értékben - ruházkodási segéllyel;
c)
tanszersegéllyel (a tankönyvek
költségeinek számla alapján történõ, teljes
mértékû térítésével, az egyéb taneszközök
esetében pedig - ugyancsak számla alapján
- tanévenként és személyenként legfeljebb
4500 forint értékhatárig);
d)
az elõzõ félév végi tanulmányi
eredmény függvényében a tanév alatt, havi
rendszerességgel folyósított pénzbeni jut-

tatással:
- 3,00-4,00 tanulmányi átlag esetén
nettó 2000 forint/hónap,
- 4,01-4,50 tanulmányi átlag esetén
nettó 3000 forint/hónap,
- 4,51-5,00 tanulmányi átlag esetén
nettó 4000 forint/hónap
összegben.
Egyéb tudnivalók
A pályázatot 2012. július 31-ig kell a
Tolna Megyei Rendõr-fõkapitányság vezetõjének megküldeni.
Postacím: Tolna Megyei Rendõr- fõkapitányság, 7100 Szekszárd, Mészáros Lázár u. 19-21.
A magyar állampolgárság, a magyarországi lakóhely és a büntetlen elõélet igazolására szolgáló dokumentumokat (személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata, érvényes
hatósági erkölcsi bizonyítvány), a pályázó
egészségügyi alkalmasságával kapcsolatos
házi orvosi véleményt, a személyes adatok
kezeléséhez történõ írásbeli hozzájárulást,
valamint a tanulói jogviszony és a tanulmányi átlageredmény igazolására szolgáló
dokumentumokat (a tanulói jogviszony
fennállásáról, az oktatási intézmény által
kiállított igazolás, a bizonyítvány másolata) a pályázat mellékleteként kell benyújtani.
A pályázók egészségügyi, pszichikai és
fizikai alkalmasságának vizsgálatát a pályázat elbírálására kötelezett szerv egészségügyi szolgálata a rendészeti oktatási intézménybe jelentkezõk alkalmassági vizsgálatára irányadó jogszabályi rendelkezések alapján végzi. Az alkalmassági vizsgálatokat a pályázat elbírálása során a Rend-

Szakmai nap a demenciáról
A Napsugár Integrált Szociális Intézmény munkatársai 2012. május 16-án
nagysikerû regionális szakmai napot tartottak a Városi Mûvelõdési Központban.
A demenciával foglalkozó szakmai napra
nemcsak a régióból, hanem az ország távolabbi településeirõl is érkeztek szakemberek a szociális ellátórendszerbõl.
n

BALOGH EMESE

A demencia a megszerzett ismeretek elvesztését, az értelmi képességek lassú, folyamatos hanyatlását jelenti. E folyamat

Prof. Dr. Iván László

során az emlékezés, a gondolkodás, valamint az ítélõ- és tanulási képesség is ká- Ü
8.

õrség kötelezõ jelleggel végzi el. A támogatás idõtartama alatt évente legfeljebb
egy alkalommal, amennyiben a pályázóval
kapcsolatos körülmények ezt indokolttá teszik, a Rendõrség további alkalmassági
vizsgálatok elvégzésére is jogosult.
A pályázatokat a Tolna Megyei Rendõrfõkapitányság vezetõje által kijelölt személyekbõl álló bizottság bírálja el és készíti elõ döntésre.
A támogatás odaítélésérõl a bizottság javaslata alapján a Tolna Megyei Rendõr-fõkapitányság vezetõje dönt. A pályázat elbírálásának határideje 2012. augusztus 31.
A pályázatot nyert tanulókkal a Tolna
Megyei Rendõr- fõkapitányság támogatási
szerzõdést köt 2012. szeptember 15-ig.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás Pulcz István r. fõhadnagytól (telefon:
06-74/501-111/32-55 mellék) kérhetõ. n

Június 30-ig elfogadja az
élelmiszerlánc-felügyeleti
díj bevallásokat a NÉBIH
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal (NÉBIH) 2012. június 30-ig mulasztási bírság kivetése nélkül - elfogadja az élelmiszerlánc-felügyeleti díj
kapcsán beküldött bevallásokat, illetve
ugyanezen idõpontig lehetõséget biztosít
a már beküldött bevallások módosítására
is.
Az élelmiszerlánc-felügyeleti díjat az
idén elsõ alkalommal kell bevallani és
megfizetni. A NÉBIH ügyfélszolgálatára
érkezett kérdések, észrevételek alapján a
Hivatal biztosítani kívánja az ügyfelek
számára adataik pontosítását, kiegészítését, pótlását. A július 31-ei befizetési határidõ azonban nem módosul.
A NÉBIH ismételten felhívja az élelmiszerlánc valamennyi szereplõjének figyelmét (legyen szó akár termelõrõl, feldolgozóról, kis- vagy nagykereskedõrõl,
szállítmányozóról, vendéglátóról), hogy
a jogszabályok és a Hivatal honlapján elérhetõ információk alapján ellenõrizzék,
hogy nem tartoznak-e a díjfizetésre kötelezettek körébe.
További
információk:
www.nebih.gov.hu, illetve felugyeletidij@nebih.gov.hu valamint a Kormányablakban (Szekszárd, Garay tér 46.) n

Ü rosodik; az egyén elbutul. Az értelmi
funkció hanyatlása tipikus esetben 2-10 év
alatt következik be, s a legtöbb demenciaformánál még nem ismernek olyan kezelési módot, amely helyreállítaná a betegek
értelmi képességeit.
Éppen ezért jelent nagy kihívást a szociális ellátórendszerben ez a betegség. A
demens betegek folyamatos felügyeletet,
speciális ellátást, gondozást igényelnek, ami
szellemileg, lelkileg és fizikailag is nagy
megterhelést jelent a családtagok számára.

A szakmai nap két neves elõadója különbözõ nézõpontból tartott elõadást az idõskori elbutulásról. Prof. Dr. Iván László neurológus, pszichiáter az idõskori szellemi
hanyatlás orvosi vonatkozásait ismertette,
Dr. Szabó Lajos PhD klinikai szakpszichológus pedig a demenciában szenvedõ betegek gondozásának, foglakoztatásának
pszichológiai kihívásaira hívta fel a figyelmet.
Mint arról Jung Katalin, a Napsugár Integrált Szociális Intézmény vezetõje be-

Városunkat is érintette a rákos betegekért szervezett figyelemkeltési akció

dásuk szerint odahaza, Hollandiában, szûkebb környezetükben is volt példa reménytelennek tûnõ betegek gyógyulására.
A papíron és szóban is jelezték, hogy
nem adományt gyûjtenek, nem fogadnak el

pénzt, de szívesen vesznek minden olyan
segítséget, amely útjukat támogatja, és figyelemfelkeltõ kampányukat népszerûsíti.
Horváth János is ennek szellemében segített nekik a lovakat ellátni, valamint üdítõvel, kávéval kínálta a két lovast.
Az utazók lapunknak nyilatkozva elmondták, hogy amerre jártak, mindenhol,
így Magyarországon is, kedves fogadtatásban részesültek. Az emberek segítõ
szándékkal viszonyultak hozzájuk. Mint
mondták, inkább a lovak ellátásában fogadnak el segítsége, hiszen a személyes
ellátásuk meg van szervezve, egy személyautó kíséri õket útjukon. Naponta
kb. 30 kilométert tesznek meg. Az utat
arra is felhasználják, hogy tájakkal, városokkal, emberekkel ismerkedjenek. Városunkban egy napot töltöttek, megnézték a várat, a Duna- partot, és sok kedves
emberrel ismerkedtek meg. n

falat bontották, ez volt a tégla alapanyaga,
nagyméretû téglákat gyártottak, ott is égették ki. Késõbb a család Dobsinára költözött,
gyerekeik az ottani téglagyár vezetõi lettek.
Kauciót kellett letenniük, és amikor
Dobsinát elcsatolták az országtól, gyalog
jöttek haza, mindenük ottmaradt: kaució,
lakás… Az 1920-as évek elején meszet égetett a régi téglagyár területén.
C: A téglagyár a ‘20-as években még mûködött, napi 5000 téglát készítettek.
A: Egy házacska állt a Mély út bejáratánál, öreg házaspár lakott benne, körülötte libát legeltettek, állatokat fürdettek. Tragédiák is történtek, emlékszem, például a református papnak két lova itt pusztult el, belekeveredtek az istrángok közé.
Gyerekkoromban oda jártunk fürödni,
mindig megvártuk a négy órai hajót, jót úsztunk a hullámaiban. Sokan ott mostak, egy
cigány nõ egész nyáron oda járt, voltak há-

zai, ahonnan mosni vitte a ruhát. Fával csapkodták, házi fõzött szappannal mosták, a nap
sugarai minden foltot kiszívtak a ruhákból,
nagyon jó Duna szaga lett.
A hajók sokszor 4-5 órát álltak a kikötõben. Rengeteg terményt pakoltak be, az aszszonyok út közben a salátás kosarakon bóbiskoltak.
B: A hajókkal sokan érkeztek Földvárra,
gyümölcsöt, zöldséget szállítottak innen
Csepelre, a Nagyvásártelepre, ez volt a legolcsóbb szállítási eszköz.
C: A parkban hétvégén közel 3000 ember
sétált, két kertész gondozta, a háború elõtt
Pestrõl jártak hajóval halvacsorázni, felkeresték a helyi örömtanyát, csodálták a Dunapartot.
A: A Lampert néni vendéglõjében a Mély
útnál három lány szolgált ki, olyan nagy volt
a forgalom. Országos hírû vendéglõje volt a
Kócsy családnak, Flamm bácsinak, és Ü

Nem mindennapi vendégek érkeztek június 6-án a Földvár Fogadó elé. Lóháton, messze földrõl, Hollandiából érkeztek, és leszállva a lóról egy magyarul
írott tájékoztatót adtak át Horváth János vendéglõsnek.
n
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Horváth János ebbõl értesült arról, hogy a
két lovas Amszterdamból indult és a törökországi Isztambul a végállomásuk. Demonstratív útjuk célja, hogy felhívják a figyelmet a rákos betegek, különös tekintettel
a gyerekek gyógyításának a fontosságára,
mert szerintük igenis sokat lehet tenni a
megelõzésért, és a gyógyulásnak is van esélye szakszerû orvosi beavatkozással. Elmon-

A Duna
A földváriak életében jelentõs szerepet
játszott a Duna, sokaknak nyújtott biztos
megélhetést. A halászok, hajósok tevékenységérõl, a parton zajló életrõl állítottam össze egy mozaikot. A történeteket
Nagy Imréné, Dr. Nyuli Gyuláné és Szabó
József mesélte.
n

KISS ÉVA
A: Több hajós család lakott a mai Hõsök
terén, szerettek Földváron, ismerõsöket, barátokat találtak, és ide jöttek nyugdíjba. Az
osztálytársaim között kettõnek is hajós volt
az édesapja Az Astaller család is így került
ide, õk Jugoszláviából, a délvidékrõl származtak.
Keresztapám téglagyáros volt a Mély útnál, ahol ma is lehet összeégett tégladarabokat találni. A Cseh család üzemében a lösz-

számolt, intézményük munkatársai folyamatosan keresik a jó megoldásokat a
demens ellátásban felmerülõ problémákra.
Önálló kutatást is végeztek: három hónapon át vizsgálták, hogy fejleszthetõ-e a
demens betegek térbeli, idõbeli tájékozódása. Saját készítésû feladatlapokkal végeztek méréseket, melyek eredményeit a
szakmai napon ismertették. Tapasztalataik
alapján elmondható, hogy speciális gyakorlatokkal fejleszthetõk még a legsúlyosabb demensek is. n
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Ü mindig tömve volt vendéggel a parknál a
Horváth kert, Stefánia. Vasárnaponként
özönlött a nép földvári viseletben a parkban,
majd a hídon.
B: A paksi nagyhalászoké volt
Dunaföldvárig a halászat joga, õk bérelték a
háború elõtt, kauciót kellett a bérlõnek letennie. Édesapám bérelte Penteléig, Adonyig
pedig a Molnár bácsié volt a halászat joga. A
kis halászok a bérlõktõl kaphattak engedélyeket. A nagyhalászok nagy hálókkal:
négy- öt félével dolgoztak, balinozóval, süllõzõvel, volt mindenféle. Viza is élt a Dunában. Hat ember dolgozott egy-egy csónakban, rendszerint három csónak indult egyszerre. A kisebb halászok kis szerszámokkal, varsával, hálóval dolgoztak, kis menynyiséget halásztak, piacon, vendéglõknek,
ahol tudták ott adták el a halat.
Sok ember dolgozott édesapámnál. A
földváriak közül körülbelül húsz ember:
Tóth Feri bácsi, Szalai, Füredyék, Balogh,
Szabó kárpitos apja is nálunk kezdett, õ volt
az utolsó földvári halász, Schrauf, Kövesdi
bácsi. Sörös Laci volt az utolsó inasa apámnak. Füredi elõször hajós volt, majd elszegõ-

dött apámhoz dolgozni. Négy-öt ember húzta fel a parton a csónakokat hosszú kötéllel,
egy ember pedig kormányozta. Pestre a
nagycsarnokba vitték eladni a halat. Nagy
kosarakban jég között hajóval vitték fel. De
értékesítettük Kalocsán, Solton, Baján is,
lajtos kocsival szállítottuk a halat.
C: Édesapám volt az utolsó halász Földváron, a '90-es évekig halászott. Paksi születésû volt, dolgozott uszályon, majd volt nagyhalász, nyugdíjasként egyedül, a maga örömére halászott. A Dunán és a piacon árulta a
halat. A bölcskei, dunaegyházi, paksi kis és
nagyhalászok szerdán, a piacon 3 mázsa,
szombaton 15 mázsa halat értékesítettek.
Vásároltak a vendéglõsök is, én még hordtam Flammékhoz halat.
B: A halászok télen rendbe tették a felszerelésüket, javították, kötötték az új hálókat.
Sok háznál, vendéglõnél volt jégverem.
Édesapám a halászemberekkel vágta a jeget,
így lett télen is kenyerük. A háború után államosítottak bennünket is, megalakult a halász szövetkezet. A szerszámait bevitték a
szövetkezetbe, régi munkatársai lettek a tagok. n

Könyvtári programok az
ünnepi könyvhéthez kapcsolódva
Az ünnepi könyvhét egyedülálló magyar
kulturális rendezvénysorozat. Az elsõt
Supka Géza kezdeményezésére 1929-ben
tartották meg; a rendezvényhez 2001-tõl
kapcsolódnak gyermekkönyvnapok is.
Idén már a 83. Ünnepi Könyvhetet és a
11. Gyermekkönyvnapokat szervezte
meg a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztõk Egyesülése.
n
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A Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtár
munkatársai a könyvhéthez kapcsolódó rendezvényeikkel a legkisebbeket, az óvodásokat szólították meg. Júniusban Tomon Adrienn könyvtáros tart illemtani foglalkozásokat az ovisoknak, június 27-én 10 órára pedig Finy Petra kortárs meseíró irodalmi délelõttjére várják az érdeklõdõ kisgyermekeket és szüleiket.
Raffainé Kókány Judit könyvtárvezetõ elmondta, hogy az ünnepi könyvhét köteteit
hamarosan kézbe vehetik a könyvtárlátogatók, ugyanis a Márai II. könyvbeszerzési
programon 500 ezer forintos támogatást
nyert a könyvtár, melybõl a legfrissebb

szépirodalmi és tényirodalmi kiadványokat
meg tudják vásárolni.
A nyár folyamán - a július eleji tíznapos
felújítási munkák idejének kivételével nyitva tart a Berze-Nagy Ilona Városi
Könyvtár, ahova július közepén új tárlattal
is várják a látogatókat. n

Közlemény
n

SIMON ISTVÁN ÉS A PRESBITÉRIUM
Szeretettel kérjük a dunaföldvári református temetõkben: „külvég, Bölcskei
utca, fölvég“ nyugvó elhunytak szeretteit, hogy a lejárt sírokat szíveskedjenek
újra megváltani. A meg nem váltott sírok és síremlékek a temetõ tulajdonosa,
tehát a Református Egyházközség birtokába kerülnek vissza.
A megváltás helye: Református Egyházközség, Dunaföldvár, Ilona utca 3/a.
Határideje: 2012. szeptember 31.
Megértésüket és fáradozásukat elõre
is köszönjük. Áldás, békesség! n

Versmondók
Május 17-én délután rendezte meg az
általános iskola Beszédes Józsefrõl elnevezett házi szavalóversenyét.
n

SZIEGL ERIKA

A versenyen a felsõ tagozatos tanulók
vettek részt, korosztályi megkötés nélkül.
A papírforma ellent mondott a várakozásnak, mert a díjazottak az 5-6. osztályos tanulók közül kerültek ki. (Hozzá kell tenni,
hogy ebbõl a korosztályból négyszer anynyian indultak, mit a 7-8. osztályosok közül. Ennek okairól már többször volt szó.)
A mezõny teljesítménye az idén kettévált. Sokan szövegproblémával küszködtek (ami nem feltétlenül a lámpaláz rovására írható), a versenyzõk közel harmada
pedig olyan teljesítményt nyújtott, ami a
profiknak is becsületére válik. Köztük
nüansznyi volt csak az elõadásmódbeli
különbség, így - ahogy mondani szokták nehéz dolga volt a zsûrinek.
Ennek okán a második, harmadik, negyedik helyen megosztott díjak születtek
és Kiss Ibolya 6.a osztályos tanulónak saját verséért egy különdíjat is kiosztott a
zsûri.
Negyedik helyezett lett Szabó Emese
(5.b) és Tóth Zoltán (5.d), harmadik helyen
György Elõd (6.b) és Baráth Mira (6.c)
végzett, második lett Fafka Borbála (6.b)
és Tóth Kamilla (6.b), a versenyt pedig
Bacsa Kata 6. b osztályos tanuló nyerte.
A zsûri elnöke Gallai Erzsébet volt, aki
hangsúlyozta a versmondás fontosságát és
megdicsérte a gyerekek lelkesedését és fegyelmezettségét. A tanulókat Niederné
Nagy Zsuzsanna, Kõbányainé Szávolovits Ágnes, Dr. Csuporné Suplicz
Andrea, Sûrûné Gyõri Judit és Móriczné
Lengyel Margit készítette fel. A versenyt
Szieglné Németh Irén szervezte. n

Bacsa Kata

10.

Cantemus - arany dicsérettel
Négy kórus részvételével szerveztek kórusminõsítõ hangversenyt 2012. május
12-én Tolnán. A rendezvényen városunk Cantemus Kamarakórusa mellett
a tolnai Ad Libitum Kamarakórus, a
szekszárdi a Liszt Ferenc Pedagógus
Kórus és a Mözsi Bartók Béla Nõi Kar
vett részt.
n

BALOGH EMESE

Gelencsér Irén, a Cantemus Kamarakórus karnagya elmondta, hogy az „Éneklõ
Magyarország“ Országos Kórusminõsítés
célja a kórusok szakmai munkájának megítélése. Egy-egy ilyen minõsítõ mérföldkõ
az amatõr kórusok életében: a kapott minõsítés három évig érvényes, s jelzi a hazai
és külföldi partnerek, verseny- és fesztiválszervezõk számára egy-egy minõsített produkció nemzetközi értékét.
Elõírás, hogy a minõsítõn 15 perces mû-

Gelencsér Irén

sort adjanak elõ a kórusok; különbözõ stíluskorszakokból származó magyar és külföldi szerzõk mûveit kell megszólaltatniuk. A Cantemus Kamarakórus programja
során világi és egyházi mûveket szólaltatott meg, s a reneszánsz korától egészen a
XX. századig felölelték a stíluskorszakokat.

Pünkösdi gyermeknapi várjáték
Talán ekképpen lehetne összefoglalni
azt az egésznapos programot, melyet
már második éve szervez a mûvelõdési
ház a gyerekeknek pünkösdkor a korábbi várjátékok helyett. A helyszín ezúttal
is a várudvar volt.
SZABADOS SÁMUEL
Maga az épület és a történelem is fontos
szerepet játszott a nap során. A színpadon
a Szelindek együttes zenéje a középkort
idézte, korhû hangszereiken XVI. századi
magyar és török dalokat szólaltattak meg.
A hastánccsoport bemutatója a keleti tánc-

mûvészet jellegzetes mozgáskultúráját varázsolta a színpadra.
Fesd meg a várat! címmel rajzpályázatot
hirdettek a gyerekeknek a szervezõk. A
résztvevõk a várat rajzolhatták, festhették
meg szabad ötletek alapján. Délután sikert
aratott az interaktív elõadás, valamint a
cserkészek játszóháza, ahol sok ötletes,
szórakoztató vetélkedõ, verseny, feladat
várta a betérõket.
A nap kiemelkedõ eseménye a már múlt
évben nagy sikert aratott hõspróba kezdete
volt. Ezután minden hétvégén, szeptember
végéig lehet jelentkezni és teljesíteni a
próba feladatait, melyek részben a várhoz, a török korhoz,
a város múltjához kötõdõdnek. A játék ügyességet, találékonyságot és tájékozottságot is igényel.
A szervezõk csatlakoztak a
gyermeknapi országos rajzfilm ünnephez is. Az ispánház termében felszerelt kivetítõn érdekes rajzfilmeket
nézhettek a gyerekek. Az ötlet maga jó volt - mondta Pataki Dezsõ a mûvelõdési ház
igazgatója-, de az idõpont
11.

A KÓTA (Magyar Kórusok, Zenekarok
és Népzenei Együttesek Szövetsége) által
mûködtetett zsûriben Tolnán a magyar kórusmuzsika kiemelkedõ egyéniségei foglalnak helyet: Kertész Attila egyetemi tanár,
Liszt-díjas, Bartók-díjas, KÓTA-díjas karnagy, Dr. Lakner Tamás egyetemi docens,
Liszt-díjas, KÓTA-díjas karnagy és Tóth
Ferenc Liszt-díjas karnagy, a komlói fesztiválok alapítója. A Cantemus Kamarakórus
elõadásának minõségét sejteti, hogy a neves
szakmai zsûri a legmagasabb minõsítésre találta alkalmasnak az énekegyüttest; arany
dicsérettel minõsítést kaptak.
Mint azt a kórusvezetõ elmondta, a minõsítés növeli a Cantemus esélyeit, a
KÓTA az országos rendezvényeire ugyanis a minõsítések alapján hívja meg az amatõr kórusokat.
A Cantemus Kamarakórus legközelebbi
programja a weikersheimi testvérkórus, az
Erasmus Widmann Kórus vendégül látása
júliusban, melynek keretében közös éneklésre is sor kerül majd. n
nem volt kedvezõ, mert a gyerekek többsége a jó idõben a szabadtéri eseményeket
választotta.
A szervezõk szerint a színes programok
ellenére az érdeklõdés nem volt igazán jelentõs a nap során. Akik viszont jelen voltak, nagyon jól érezték magukat. n

Kajak-kenu

Némedi Konrád dunaföldvári fiatal,
korábban a dunaföldvári csapat, ma a
Dunaferr versenyzõje, a magyar kajakkenu szövetség korosztályos válogatottja 2. helyen végzett a hétvégi Országos
Diákolimpia 2000 m-es, Sukorón megtartott döntõben.

Gimnáziumi
versenyeredmények

Kedves Egykori MLG-sek!
Olyan családfa-pályázatokat várunk a Magyar László Gimnázium fennállásának 60. évfordulójára, amelyeken a pályázók
megjelenítik az MLG-s rokonokat, és akár a gimnázium falai
közt bimbózó, házassággal megpecsételt szerelmeket is.
A legérdekesebb, legszemléletesebb és legtöbb MLG-s rokont felsorakoztató munkákat jutalomban részesítjük, és kiállítjuk 2012. szeptember 15-én, a 60. évfordulónkat ünneplõ rendezvényünkön.
A szabadon választott technikával elkészített pályamunkákat
A4-es vagy annál nagyobb méretben, plakát formájában várjuk
a gimnáziumban 2012. szeptember 7-ig.
A 60. évfordulóra készülõ kiállításra várjuk a volt diákok
gimnázium történetéhez kapcsolódó írott és/vagy fényképes,
esetleg tárgyi emlékeit.
Találkozzunk 2012. szeptember 15-én a gimnáziumban!
A Magyar László Gimnázium pedagógusai

Tantárgyi eredmények:
Apponyi Sándor Környezetvédelmi Vetélkedõ: I. helyezés (a
csapat tagjai: Kiss Orsolya, Riskó Cynthia, Romsics Borbála)
Curie Környezetvédelmi Verseny országos döntõ 14. helyezés
(a csapat tagjai: Sürü Zsuzsanna, Tilli Fanni és Végh Viktória)
XX. Kisbiológusok Találkozója Bancsók Tamás III. helyezés
Tolna Megyei Olvasástechnikai Verseny Ruff Klaudia II.
helyezés, Tóth Noémi II. helyezés, Keringer Kitti III. helyezés.
Kalandozó Történelmi Vetélkedõ országos döntõ. (A csapat tagjai: Juhász Máté, Laczai Péter, Szauter Tamás, Veinbach Henrik.)
Sporteredmények:
Amatõr Röplabda Diákolimpia fiú V-VI. korcsoportos országos döntõ 11. helyezést
Lány Amatõr Kézilabda Diákolimpia V-VI. korcsoportos országos döntõ 13. helyezést n

Földvári Nyári Esték

Színház, zene és tánc a Dunaföldvári Vár szabadtéri színpadán
JEGYRENDELÉS: www.nyariestek.hu
Június 27. 20 óra
HARMONIKA KONCERT- ALEXANDER
POELUEV HARMONIKAMÛVÉSZ
A belépés díjtalan!
Június 30. 21 óra
A TENKES KAPITÁNYA - HONVÉD TÁNCSZÍNHÁZ

Táncjáték Örsi Ferenc forgatókönyve
nyomán.
A Tenkes kapitánya címû történelmi kalandfilm meghatározó szerepet töltött be a
magyar televíziózás történetében. Az
1964-ben készült fekete-fehér film - mint a
Magyar Televízió elsõ sorozata - annak
idején óriási népszerûségre tett szert. Az
eredeti filmforgatókönyvbõl kiindulva
(megõrizve a film legjelentõsebb, legszórakoztatóbb epizódjait), a Honvéd Táncszínház megidézi a kuruc kor legendás
személyeit, zenei- és mondavilágát.
Jegyár: 3.000 Ft
Július 4. 20 óra
HOLLYWOOD NIGHTS -

FILMZENÉK,

AHOGY MÉG SOHASEM HALLOTTAD

Jász András - szaxofon
Milosevits Mirko Milán - zongora
A HOLLYWOOD NIGHTS névre keresztelt filmzenei est során felcsendülnek

a múlt század legnagyobb klasszikusai, a
fekete-fehér, szivarfüstös romantikusok,
a popkultúra krimi-vígjátékainak betétdalai, valamint a leghíresebb TV-sorozatok fõcímzenéi.
A belépés díjtalan!
Július 7. 21 óra
MADE IN HUNGÁRIA-MUSICAL - PANNON VÁRSZÍNHÁZ
A Made in Hungária a magyar rockzene emblematikus alakjának, Fenyõ Miklósnak életét dolgozza fel. Az 1956-ban
disszidált család 3 év múltán hazatért
Magyarországra, s így az ifjú szerzõ újra
az angyalföldi srácok között találja magát. Keresik hangjukat, zenei világukat, s
az amerikai rock & rollt magába szívó
hõsünk vezéralakja lesz a Szent István
parki csapatnak, az Angelland Együttesnek. Szerelem, politika, a 60-as évek kortörténetének egy szelete, kis drámák,
nagy bulik, kacagtató helyzetek, remek
figurák, emlékezetes slágerek, látványos
koreográfiák teszik teljessé a színházi estét. Tasnádi István remek szövegkönyve
mellett többek között a Csókkirály, a
Multimilliomos dzsesszdobos, a Csók a
családnak, az Amerika hangja, a Csavard
fel a szõnyeget, összesen 16 fergeteges
12.

rock & roll gondoskodik arról, hogy az
elõadás derût, életkedvet, örömet sugározzon.
Jegyár: 3.000 Ft
Július 11. 20 óra
VILÁGZENEI EST- QUINTIA EGYÜTTES
„Mûsorunk sajátosságainknak és hangszeres tudásunknak megfelelõen alakult
ki. Így állt össze egy igen sokoldalú,
népzenei jellegû, azon belül is inkább a
magyar dallamok feldolgozásait tartalmazó összeállítás, de repertoárunkban
megtalálhatók dalok a világ több pontjáról, illetve kortárs dunaújvárosi zeneszerzõ (Balogh Zoltán András) mûvei
is.“
A belépés díjtalan!
Július 14. 21 óra
MUZSIKÁS EGYÜTTES KONCERTJE
A három és fél évtizede mûködõ Muzsikás együttes idehaza és külföldön egyaránt ismert és közkedvelt. Sokoldalúságukra jellemzõ, hogy otthonosan mozognak mind a folk, népzenei és világzenei
fesztiválokon, mind komolyzenei, alternatív zenei, jazz, kelta zenét kedvelõ,
vagy zsidó zenei rendezvényeken.
Jegyár: 2.000 Ft
A három elõadásra szóló bérlet ára:
7.000 Ft. A jegyek helyre szólnak! n

Múzeumok Éjszakája

Dunaföldvár
központjában,
a Gábor Pál u. 1. szám
alatt I. emeleti, 72 m2-es
lakás
(nappali, háló, elõszoba,
fürdõ, WC, beépített konyha
berendezésekkel, kamra,
riasztó, klíma)
eladó!
Érdeklõdni: (20) 942-11-11,
(20) 442-71-96

Dunaföldvár, Várudvar, 2012. június 23.
A múzeumokba a belépés 16 órától díjtalan!
18:00
KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓK
Duna-Tisza köze népmûvészete
Matyasi Gábor fotókiállítás
19:30
ZSONGLÕR BEMUTATÓ
21:00
BOR & BLUES
Johnny Biglip Band koncert
ÉJSZAKAI PROGRAMOK:
RENDHAGYÓ TÁRLATVEZETÉS
Vak Bottyán emlékezete
Kaland és kutatás - Magyar László
BÖRTÖN - KALANDTÚRA
SZENT IVÁN ÉJI TÛZUGRÁS ÉS TÛZZSONGLÕRÖK

Építkezne, használt házat, lakást vásárolna, vagy felújítana?

Segítünk álmai megvalósításában!
Ajánljuk figyelmébe LAKÁSCÉLÚ hitelünket!
Kedvezõ feltételek, korrekt, gyors, megbízható ügyintézés!
Bõvebb felvilágosításért forduljon a Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezethez.
Már 18 kirendeltségünkön állunk a rendelkezésére!
Elérhetõségek a www.dunafoldvartksz.hu honlapon,
vagy hívja a 75/541-510-es telefonszámot.
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Nõtt a részvétel az idei
bringatúrán
Már harmadik alkalommal rendezték
meg június elsõ vasárnapján a
Dunaföldvár-Bölcske bringatúrát. Holler
Ferenc, az ötlet atyja és a program szervezõje sikeresnek tekintette a napot, hiszen
314 jelentkezõt regisztráltak, ez nyolcvan
fõvel meghaladta a múlt évi résztvevõk
számát.
n

SZABADOS SÁMUEL

Örömteli az emelkedõ létszám, idén érdekes módon a gyerekek és az idõsebbek aránya nõtt; a családi részvétel éppen ezeket a
korosztályokat érinti. A rendõrség és a polgárõrség idén is precízen oldotta meg a biztosítást, súlyosabb baleset nem történt. Néhány
esés fordult elõ, a könnyebb sérüléseket
azonnal orvos látta el.
A résztvevõk számát növelte a jó idõ is. A
kellemes napsütés és a hûsítõ szél kiváló alkalom volt a sportolásra. A várudvari indulás
és beérkezés nagyszerû hangulatban telt, a
közönséget Veres Róbert, azaz MC DC rapper a Csillag születik tehetségkutató verseny
2009-es felfedezettje szórakoztatta.
A nap kiemelt eseménye a három kerékpár
résztvevõk közötti kisorsolása volt. A rendezvény fõ szponzora a Viczai kerékpár
szaküzlet ajánlotta fel õket.
Viczai Szilvia példát mutatva idén is letekerte a 16 kilométeres távot. Jól érezte magát,
mint mondta, a kellemes szélnek köszönhetõen az idei tekerés könnyebbnek bizonyult a
tavalyinál. Bemutatta a kisorsolt kerékpárokat is. A fõdíj egy olasz gyártmányú 100 ezer
forint értékû gép volt, könnyített szerkezetû,
teleszkópokkal felszerelve. A másik két kerékpár értéke egyenként 40 ezer forint, városban és terepen egyaránt használhatók.
A növekvõ érdeklõdésnek köszönhetõen a
szponzorok jelezték, hogy jövõre is lesz bringatúra, s bõvíteni fogják a kisorsolt tárgyak
számát és választékát. n

Löfan - három Magyar
Bajnok cím
2012. június elsõ hétvégéjén a Komárom-Esztergom megyei Vértesszõlõsön
rendezték meg a XII. Magyar Mazsorett
Bajnokságot, melyen Magyarország 24
településérõl közel 650 lány 300 produk-

cióját láthatták az érdeklõdõk.
n

BALOGH EMESE

Az országos megmérettetés tétje az Európa Bajnokságon való részvétel megszerzésének joga volt.
A versenyzõk cadet, junior és senior
korosztályban bot, pom-pon, mix és show
kategóriában, csapat, mini, duó-trióvalamint szóló formációban mérhették
össze tudásukat.
A dunaföldvári Löfan Mazsorett
egyesület versenyzõi remek teljesítményt
nyújtottak; három Magyar Bajnok címet
szereztek.
Senior korosztály
Botos csapatverseny: I. helyezés Magyar Bajnok

Botos szólóformáció: Bartalos Hajnalka
I. helyezés Magyar Bajnok, Tilli Fanni V.
helyezés
Botos duó - trió: Tilli Fanni - Törteli
Nadin III. helyezés, Bartalos Hajnalka Huszárik Tamara IV. helyezés
Botos mini formáció: Bartalos Hajnalka
- Doszpod Dalma - Garbacz Gréta - Horváth Zsanett - Huszárik Tamara - Rivnyák
Viktória - Tilli Fanni II. helyezés
Junior korosztály
Botos csapatverseny: II. helyezés
Pom-pon csapatverseny: VI. helyezés
Botos szólóformáció: Leibinger Anita X.
helyezés
Botos duó - trió: Huszárik Helga - Rácz
Viktória III. helyezés
Botos miniformáció: Balázs Barbara Czobor Alexa - Fehér Laura - Huszárik
Helga - Leibinger Anita - Rácz Viktória Virág Dorina II. helyezés
Cadet korosztály
Botos csapatverseny: II. hely
Botos szólóformáció: Rabner Maja VI.
helyezés, Botos Eszter XVII. hely
Botos duó - trió: Békési Arianne Márkli Anna - Rabner Maja XI. hely
Botos miniformáció: Békési Arianne Farkas Dóra - Márkli Anna -Noszkó Dóra
14.

- Pálfi Anna - Rabner Maja - Szabó Kitti I.
helyezés Magyar Bajnok. n

Csak a szél volt zavaró a horgászversenyen
Május elsõ vasárnapján rendezték meg
az elsõ idei felnõtt horgász versenyt a
Kis- Dunán. Napsütéses, de szeles idõ fogadta a versenyzõket, akik szép számban, 31-en jelentkeztek a megmérettetésre. A szervezõk szerint ez jó arány, az
átlagos 26-28 fõs részvételhez képest.
n

SZABADOS SÁMUEL
Már a helyek sorsolása is izgalmat hozott. A vízfelület jelentõs hányadát nyárfavirág borította. Akit ide sorsoltak, az kedvezõtlenebb feltételek közé került. Éppen
ezért az egyesület tervei közt szerepel,
hogy talán már az idén az alsó kotrásnál
versenyzésre alkalmas pályát alakítanak ki
állásokkal.
A fogási idõ múltával sejteni lehetett,
hogy e napon nem dõlnek meg a mennyiségi rekordok. A résztvevõk szerint a vízállás, a szél, a nyárfavirágok miatt nem lehetett számítani nagy fogásokra. Az elõzetes várakozások beigazolódtak. Az elsõ helyezett Jagodics István 2240 grammal gyõzött. A második helyezett Nikl Béla lett 40
grammos különbséggel. A harmadik helyen a dunaegyházi Alföldi István végzett,
aki a legnagyobb fogás különdíját is elnyerte egy 500 grammos hallal.
Jagodics István rendszeres résztvevõje a

versenyeknek, évtizedek óta az élmezõnyben végez; nem is tudja megszámolni, hány
alkalommal végzett az elsõ helyen. Elmondása szerint a sorsolás nem kedvezett számára, mert a nyárfavirágos területen kapott
állást, de szerencsére a szél idõvel megfordult és tisztulni kezdett a vízfelület A szél
befolyásolta a halak mozgását is, inkább a
sekélyebb parti vizek felé úsztak. Rutinos Ü

Ü horgászként õ is sejtette, hogy ez alkalommal nem lesznek túl nagy fogások.
Az idei versenysorozat következõ állomása június 17-e lesz. Ekkor rendezik meg a 24
órás csukafogó versenyt. A küzdelem szombat délben kezdõdik és vasárnap délben ér
véget. Nagy kihívás és sok izgalom vár a
résztvevõkre, emiatt az érdeklõdõk száma
már most jelentõs. n

Dávidot a legjobb beállós díjjal jutalmazták.
A torna költségeit a Diáksport Egyesület
számlájára beérkezõ adományokból, felajánlásokból fedezték a szervezõk.
Amennyiben a körülmények kedvezõen alakulnak, Kerekes Péter szerint akár idén õszszel is meg lehetne rendezni a következõ,
azaz a 25. Duna Kupát egy nyertes pályázatnak köszönhetõen. n

Házigazdák nyerték a Kézilabdásaink a
Duna Kupát
dobogós helyezésért
A múlt évhez hasonlóan idén is a duna- küzdenek
földvári diákok bizonyultak a legjobbnak
az immár 24. alkalommal megrendezett
ifjúsági kézilabda tornán. A több évtizedes múltra visszatekintõ torna színvonalát
jelzi, hogy évek során olyan egyesületek,
iskolák vettek részt rajta, mint a Komló,
az FTC, a Dunaújváros, ahol a sportágnak jelentõs hagyományai vannak.
n

SZABADOS SÁMUEL
Kerekes Péter testnevelõ tanár diákjai
igen nehéz küzdelemben, a szerencse kis segítségével szerezték meg az elsõséget. A
négy csapat részvételével zajló körmérkõzés
sorozaton sikerült legyõzniük az esélyesebbnek tartott budapesti Csanádi Árpád
Sportiskola növendékeit, akiket egyébként a
dunaföldvári származású Horváth László
testnevelõ tanár készített fel.
A simontornyaiaktól viszont vereséget
szenvedtek a földvári fiúk, de a Mezõszilas
legyõzésével megszerezték a tornán az elsõséget. Második helyen a budapestiek végeztek, megelõzve Simontornyát. A játékerõre
jellemzõ volt, hogy a negyedik helyen záró
mezõszilasi csapat is komoly tudást képviselt, s nagyon szoros meccseket játszott az
érmesekkel. Mindez színvonalassá és küzdelmessé tette az idei tornát.
Kerekes Péter elégedett volt tanítványaival.
Elmondása szerint a csapatot évek óta építette,
a 4-5 fõs mag már hétéves kortól ismerkedett a
kézilabda sporttal a tanár úr irányítása alatt.
Biztató a jövõre nézve, hogy idén csak
egy végzõs diák, Csigi Lajos távozik a gárdából, a többiek még néhány évig az edzõ
rendelkezésére állnak.
A korábbi hagyományokhoz híven a szervezõk idén is különdíjakkal jutalmazták a
legjobb játékosokat. A dunaföldvári diákok
közül Orova Csanád a legrangosabb díjat, a
torna gólkirályi címét kapta 33 találatáért.
Csigi Lajost a legjobb szélsõ, míg Bihari

A májusi gyenge teljesítményeknek köszönhetõen jelentõsen módosultak csapatunk esélyei a végkimenetelt illetõen.
n

SZABADOS SÁMUEL
Tavasszal még bajnokesélyesként kezdtük
a szezont, szinte fej- fej mellett haladva a listavezetõ Miklós KC-val. Április végén a
Pakstól elszenvedett meglepõ vereség már
jelezte, hogy sikersorozatunk nem lesz töretlen. A sejtés beigazolódott. Májusban a Kecel elleni gyõzelmen kívül csak vereséget
tudtunk elkönyvelni.
Az edzõ a hanyatlás okát abban látja, hogy
több rutinos, fõleg idõsebb játékos abbahagyta az aktív sportolást, és gyakoriak a munkahelyi elfoglaltságok miatti hiányzások. A vereségek mindenesetre váratlanul érintették a
csapatot és a szurkolókat. Különösen a mezõnyben nem igazán meghatározó szerepet
játszó Csátesz SE elleni egygólos vereség
okozott meglepetést. A hátralevõ mérkõzéseken a tét már csak a dobogóra jutás lehet.
Eredmények: Miklós KC- Dunaföldvár
37:28, Dunaföldvár-Kecel 31.24, Kiskunhalas- Dunaföldvár 33:22, Csátesz SEDunaföldvár23:22. n

Cikón szakadt meg a
veretlenségi sorozat
n

SZABADOS SÁMUEL

A rájátszás negyedik fordulójában
Kakasdot fogadta a DFC. A mérkõzés elejétõl kezdve látszott, hogy vendégeink a biztonsági játékra törekednek. Keményen védekeztek, igyekeztek a labdát tartani. Sejteni
lehetett, hogy nem sok gól esik a találkozón.
Az ellenfél védelmét a 30. percben sikerült
feltörni, Nagy II. akciójából szereztünk ve15.

zetést. Ezután kiegyenlített játék jellemezte a
folytatást. A félidõ vége elõtt pár perccel
vendégeink büntetõhöz jutottak védõink szabálytalansága miatt. A tizenegyest kapusunk
nem tudta hárítani. A második játékrészben
csapatunk sokat támadva végig fölényben
játszott, de sajnos újabb gólt nem tudtunk elérni, így a végeredmény 1:1 lett. Ifistáink gólokban gazdag mérkõzésen 5:4-re gyõztek.
A következõ fordulóban Õcsényt fogadtuk. A jobb napokat is megélt vendégcsapat
még az elsõ félidõben tartotta magát. Mészáros 10. percben rúgott góljával 1:0-ás vezetésünkkel zárult az elsõ 45 perc. A második félidõ elején a vendégek értek el találatot, de utána sorban érkeztek a hazai gólok:
Mészáros, Hegyi, és Benedikti talált a hálóba. Hegyi Armand gólja ámulatba ejtett
mindenkit, a kapunak háttal állva, ollózva
emelte a labdát a kapus fölé. 4:1-re gyõztünk. Ez volt az a tipikus mérkõzés, mikor
az eredménnyel és a mutatott játékkal is elégedett lehetett mindenki. A fiatalok 9:0-ás
gyõzelme nem volt meglepetés.
A hatodik fordulóban Cikón tört meg hat
meccsbõl álló veretlenségi sorozatunk. A
házigazdák tavasszal még nem találtak legyõzõre, a mezõny legerõsebb csapatát alkotják. A földvári fiúk is tartottak a találkozótól, részben azért is, mert heten hiányoztak a keretbõl. Lehet, hogy a hajnalig tartó
FeldwarFest miatt? Így nem a legjobb összeállításban tudtunk pályára lépni. A második
percben már gólt kaptunk, ezután viszont sikerült rendezni sorainkat. Sajnos, a félidõ
vége elõtt növelte elõnyét az ellenfél. A második félidõben szervezettebb volt a játékunk, nem játszottunk alárendelt szerepet,
sõt helyzeteink is adódtak. A 80. percben
újabb gólt kaptunk, de a becsületgólt a lefújás elõtt három perccel Nyári Attila révén sikerült megszereznünk. 3:1-es vereséget
szenvedtünk, gyógyír volt viszont a fiatalok
16:1-es idegenbeli gyõzelme.
A következõ fordulóban szabadnapos volt
a gárdánk, majd a folytatásban Tevelen léptünk pályára. Pontszerzésben reménykedtünk, hiszen a házigazdáknak is volt már az
ideinél erõsebb csapatuk. Reményeink beigazolódtak, az elsõ félidõben Schulteisz
Norbert és Dobos góljaival 2:0-ás vezetéshez jutottunk. A második félidõben, jelképesen ráültünk az eredményre, ellenfelünk is
lassan beletörõdött a vereségbe. A 2:0 maradt a végeredmény is. Új játékos is debütált
ezen a találkozón, Pálfi Márk elõször lépett
pályára a DFC színeiben. Ifistáink folytatták
sikersorozatukat, ezúttal 1:7-re gyõztek. n

JÚNIUS

A rendõrség fontos feladatának tekinti a szabálysértõk kiszûrését. A megnövekedett forgalom és az eddigi tapasztalataik alapján indokoltak az ellenõrzések. A forgalmas helyeken továbbra is jelen lesznek, mérik a jármûvek sebességet, ellenõrzéseket folytatnak.
Felhívják a belvárosban parkoló gépkocsivezetõk figyelmét, hogy csak a kijelölt helyeken
parkoljanak, tartsák be a szabályokat, mert a
büntetési tételek magasak.
Lassan vége az iskolának, a gyerekeknek
több lehetõségük lesz szórakozásra, strandolásra, többen fognak kerékpárral, motorral közlekedni. A rendõrség kéri a szülõket, hogy figyeljenek rájuk, tudjanak arról, mivel töltik az idejüket. Figyelmeztessék õket, a betartandó szabályokra, normákra!
A nyár a rendezvények szezonja is. Az elmúlt
évek tapasztalatai azt mutatják, ilyenkor többször elõfordul, hogy néhányan többet isznak a
kelleténél, ami aztán garázdasághoz, verekedéshez vezet. Legyenek mértéktartóak!
Április 16-án változott a szabálysértési törvény, ezen belül a tulajdon elleni szabálysértés
is. Az utóbbi idõben több alkalommal, több személy ellen indult eljárás mezei valamint terménylopás miatt. Az elkövetõk magas bírságra,
de elzárásra is számíthatnak, meg kell fizetniük
az eljárás költségeit is. A terménylopások megakadályozása érdekében a rendõrség együttmûködik a polgárõrökkel, mezõõrökkel.
Bûnügy: A bûnügyi nyomozások adatai
alapján szembetûnõ, hogy nyáron kevésbé vigyázunk értékeinkre: nyitva hagyott ajtó, a kerékpárkosarában hagyott pénztárca, telefon. Figyeljenek jobban az értékeikre!
Két, élettársi kapcsolatban élõ személy elszámolási vitába keveredett, ami tettlegességig fajult. A nõ gereblyével esett a férfinak, aki egy
vascsõvel beverte a fejét. Kórházba került,
nyolc napon túl gyógyuló sérülése lett. Garázdaság, testi sértés miatt a rendõrség eljárást indított, ami jelenleg is folyik. n

15. péntek
AZ ÉHEZÕK VIADALA
színes, feliratos, amerikai sci-fi akciófilm

16. szombat
KELETI NYUGALOM - MARIGOLD
HOTEL
színes, feliratos, angol vígjáték

22. péntek
ÉJSÖTÉT ÁRNYÉK
színes, magyarul beszélõ, amerikai vígjáték

23. szombat
MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
A vetítés elmarad

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

A háziorvosok péntek délutáni
12 órától 17 óráig történõ
rendelési ideje
2012. június 15. Dr. Palkó Ágnes
2012. június 22. Dr. Móricz Zoltán
2012. június 29. Dr. Hallai Róbert

29. péntek
CSATAHAJÓ
színes, magyarul beszélõ, amerikai sci-fi
akciófilm

30. szombat
FÖLDVÁRI NYÁRI ESTÉK
A vetítés elmarad
Az elõadások 20 órakor kezdõdnek!
Jegyár 500 Ft.
Pénztárnyitás az elõadások kezdete elõtt 1 órával!
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Védje kedvencét a bolhák és kullancsok támadásaival szemben!
Irtószerek, samponok, cseppek, nyakörvek széles
választéka kapható üzletünkben.
Kerti tóhoz vízkezelõk és haltápok kaphatók.
Alphazoo Dunaföldvár
Rákóczi u. 2. (a városközpontban)
Telefon: 06 30 902 34 02

