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2012. szeptember 30-án kilenc szavazókörben voksolhatnak a dunaföldváriak
a polgármester személyére. A szavazókat egyetlen változás érinti mindössze:
mozgóurnát csak a szavazókörben kérelmezhetnek.
Augusztus 31-éig két jelölt gyûjtötte öszsze a polgármester jelöléshez szükséges
számú ajánlószelvényt, így a választópolgárok Horváth Zsolt (független) vagy
Jákli Mihály (Fidesz-KDNP) személyére
adhatják le a szavazataikat.
A szeptember 30-án megválasztott polgármester mandátuma két évre szól
majd.
A helyi választási iroda a polgármesteri
hivatalban 7020 Dunaföldvár Kossuth L.
u. 2. szám alatt mûködik. Telefon: 75/541550/ 65. illetve 62. mellék
A helyi választási iroda vezetõje: Bárdos
Lászlóné dr. címzetes fõjegyzõ.
Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján legkésõbb 2012.
szeptember 28-án 16.00 óráig,
ajánlott levélben úgy lehet
kérni, hogy az legkésõbb

2012. szeptember 25-ig megérkezzen a választási irodához. Igazolást kizárólag
2012. június 30-ig Dunaföldvárra bejelentett tartózkodási helyre lehet kérni.
A módosított névjegyzék 2012. szeptember 28-án 16 óráig tekinthetõ meg a
népesség-nyilvántartási ügyintézõnél.
A választási bizottságok megbízott tagjait a választókerületben jelöltet állító jelölõ szervezet, illetõleg a független jelölt
legkésõbb 2012. szeptember 14-én 16.00 óráig jelentheti be.
A helyi közszolgálati
mûsorszolgáltatók a jelölés
arányában 2012. szeptember 15-tõl szeptember 27-ig legalább egyszer ingyenesen közlik a jelölõ szervezetek, to-

Polgármester nélkül
Keresztes Lajos polgármester tragikus
hirtelenségû halálával Dunaföldvár polgármesteri széke megüresedett. Az új
polgármester megválasztásáig Jákli János, a pénzügyi bizottság elnöke és Takács Zoltán korelnök közösen bír aláírási joggal.
n
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Jákli János és Takács Zoltán eddig a bizottságokban dolgozva a döntések elõkészítésében, képviselõként a döntések meghozatalában közremûködtek. Július óta

Jákli János

azonban már a döntések végrehajtása is a
feladatuk, hiszen közösen rendelkeznek
aláírási és utalványozási joggal. Megbízatásuk az önkormányzatnál végzett munká-

vábbá a polgármester jelöltek politikai hirdetéseit.
A választási kampány a választás kitûzésétõl: 2012. július 30-tól 2012. szeptember
30-án 00.00 óráig tart. Kampányt folytatni
2012. szeptember 30-án 0.00 órától 19.00
óráig tilos!
A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték, 2012. október
30-ig köteles eltávolítani.
A választási bizottság a szavazatszámláló
bizottságok jegyzõkönyvei alapján legkésõbb 2012. október 1-jéig összesíti a szavazatokat, és megállapítja
a választás eredményét.
A szavazóköri jegyzõkönyvek és az
eredmény jegyzõkönyv a helyi választási irodában
2012. október 03án 16.00 óráig
megtekinthetõ.
A szavazólapokat
a helyi választási irodában 2012. december 29-ig kell megõrizni. 2012. december
29. után a szavazólapokat
és a választási iratokat - a
jegyzõkönyvek kivételével meg kell semmisíteni. n
juk megnövekedését is jelenti: egy héten
három napon is délelõttjük egy részét a
polgármesteri hivatalban töltik.
„Az aláírás annak a felelõsségvállalását
is jelenti - mondta Jákli János -, hogy egy
valós, tényleges teljesítés történt, amihez
viszont tudnia kell az aláírónak, hogy ki
rendelte meg például a szolgáltatást, mikor, hol és ki végezte el a teljesítést.“
Jákli János elmondása szerint a hivatali
munkatársak rendkívül felkészültek, alaposan elõkészítik számukra az aláírandó
anyagokat, és minden kérdésrõl részletesen tájékoztatják õket; gördülékenyen tudnak együtt dolgozni. n

Horváth Zsolt
független polgármester-jelölt
Szakértelemmel, gyakorlattal tizennégy
esztendõs közéleti tapasztalattal indulok
jelöltként
Dunaföldváron
a polgármesteri székért. Vállalom a megmérettetést, mert tudom, hogy miben voltam sikeres, hol értem el haladást, hogyan
dolgozhatnék még hatékonyabban a városért. Céltudatos híve vagyok a város érdekében való politizálásnak, az együttmûködésre épülõ kapcsolatnak és összefogásnak. Tanárember vagyok, 49 esztendõs, jelenleg is elnöke az önkormányzat ügyrendi- és jogi bizottságának, tagja a pénzügyi
bizottságnak. Fõ feladatomnak tartom a
város folyamatos fejlesztését. Azt szeretném elérni, hogy a város szebbé, lakhatóbbá, élhetõbbé váljon. Tisztában vagyok

azokkal a pénzügyi és gazdasági lehetõségekkel, amellyel rendelkezünk. Annak érdekében, hogy lendületesebben fejlõdhessünk, kiemelt fontosságot tulajdonítok a
pályázati lehetõségek minél jobb kihasználásának. Ennek érdekében olyan munkát
szeretnék végezni, amely Dunaföldvár
minden lakójának boldogulását és nyugodt
békés életét biztosítja. Olyan önkormányzatot akarok, amely esélyt nyújt a felemelkedésre, ennek érdekében mûködteti és
fejleszti az intézményeit.
Partnernek tekintem a gazdálkodó és civil szervezeteket az önkormányzati célok
formálása és meghatározása során. Tiszteletben tartom a lelkiismereti szabadságot,
hitbéli meggyõzõdést, számítok az egyházak erkölcsi nevelésére, kulturális, oktatási és szociális tevékenységére, és támogatom azt.
Folytatom:
– Dunaföldvár költségvetésének egyensúlyban tartását,
– intézményeink stabil mûködtetését,

Jákli Mihály polgármester-jelölt
(Fidesz-KDNP)
1962. június
12-én születtem, tõsgyökeres dunaföldvári családba. Ide
jártam általános iskolába, és
középiskolai
tanulmányaimat is szeretett
városomban, a
Magyar László
Gimnáziumban
folytattam.
A katonaság
után 1981-tõl
1986-ig a Mosonmagyaróvári Agrártudományi Egyetem Mezõgazdaságtudományi
Karára jártam. 1986-ban diplomáztam okleveles agrármérnökként.
Elváltam, felnõtt lányommal és párommal élünk együtt harmóniában sok éve.

1986-tól egyéni mezõgazdasági vállalkozó vagyok. Mellette 1988-tól 1999-ig a
város költségvetési üzemében kommunális
ágazatvezetõként dolgoztam.
A rendszerváltás után, 1990-tõl 1993-ig
a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal kárpótlási szaktanácsadója, valamint 1996-tól
2002-ig a Dunaföldvári Hegyközség hegybírója voltam.
1991-tõl napjainkig a Dunaföldvár és
Vidéke Takarékszövetkezet Igazgatóságának elnöki tisztét töltöm be.
2000-tõl 2010-ig építõanyag kereskedést
mûködtettem Dunaújvárosban.
Ismerem a civil tevékenység fontosságát, 1986-tól 1992-ig a helyi Kertbarát
Klub tagja voltam, a mai napig ápolom a
kapcsolatot a tagsággal.
Tisztelt Dunaföldvári Polgárok!
Polgármesternek lenni nem könnyû feladat. Különösen nem az, amikor Keresztes
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– a parkok, utcák felújítását,
– a megkezdett beruházások folytatását.
Célom a:
– Civil ház létrehozása,
– a civil szervezetek támogatása,
– a Béke tér korszerû városközponttá
alakítása,
– a Ságvári és Kereszt utcákban az útburkolat felújítása,
– a közbiztonság javítása, együttmûködve a rendõrséggel,
– térfigyelõ rendszer kiépítése,
– a piactér korszerûsítése,
– a gimnázium mûemlék épületének felújítása az egyházzal közösen,
– az ipari területek hasznosításának fejlesztése,
– a mezõgazdasági utak járhatóságának
biztosítása,
– a fiatalok sportolási lehetõségeinek
fenntartása, bõvítése.
Tudom, hogy sok más feladat is megoldásra vár városunkban, ezért folyamatosan
várom észrevételeiket, javaslataikat. Mint
eddig is, ezután is számítok Önökre, hiszen több mint egy évtizedes közéleti
munkám során megtapasztaltam, hogy
ÖNÖKKEL ÉRTJÜK EGYMÁST! n
Lajos, a nagyszerû városvezetõ és gyerekkori jó barát utódját keressük. Számítok
Önökre a választáson, mint ahogy Önök is
számíthatnak rám megválasztásom esetén.
Jogos a kérdésfeltevés: mit tudok nyújtani Önöknek, miért szavazzanak rám? Az
érveim a következõk:
– A jobboldal országos gyõzelme után
egy jobboldali polgármester a döntéshozóknál komoly lobbyerõt tud mozgósítani.
Gondoljunk csak a kikötõre, a partfal pályázatra, az energetikai fejlesztésekre vagy
éppen a vízelvezetésre beadott pályázatunkra, de a fürdõfejlesztés is régóta húzódó feladat.
– Becsületes, következetes, tisztességes
munkát ígérek Önöknek.
– Sportolóként is nagy tisztelõje vagyok
az elvégzett munkának, értem és tudom,
mit jelent csapatban dolgozni.
– Anyagi gondjaim nincsenek, sikeres
vállalkozóként nem a pénz, hanem a feladat és a város érdekei vezérelnek.
– Képes vagyok kompromisszumokra,
hiszek a polgármester integráló szerepében.
– Minden szívügyem, ami Dunaföld- Ü

Ü várt jobb hellyé teszi, legyen szó oktatásról, közbiztonságról, mezõgazdaságról,
munkahelyteremtésrõl vagy éppen a várról.

A VÁROSOM már sokat tett értem.
Tegyék lehetõvé, hogy most én tegyek a
VÁROSUNKÉRT, amely születésem óta
az otthonom.

Egészségnap az
együttmûködés jegyében
Ez év elején kötött együttmûködési szerzõdést a megyei polgárõrség és a Vöröskereszt szervezete. A közös tevékenység
minden olyan megyei településre kiterjed, ahol mindkét szervezet megtalálható, a lényege pedig, hogy szociális háló
keretei közt mérik fel a települések rászorultjait, veszélyeztetettjeit.
n
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Fõleg magányos idõsek, betegek, hátrányos helyzetû nagycsaládok kerültek a látókörbe. A feladatmegosztás során a polgárõrség ezen személyek biztonságát
igyekszik biztosítani, a Vöröskereszt pedig
életminõségükön, egészségi állapotukon
próbál javítani.
Fontos feladat az állandó felderítés,
hogy gyorsan változó világunkban minden
rászoruló mielõbb segítséget tudjon kapni

valamilyen formában. Az együttmûködés
jegyében telt az az augusztusi egészségnap, melyet a dunaföldvári polgárõrség és
a Vöröskereszt szervezett. A programot
interneten és aktivisták által propagálták.
A fõleg idõsebb korú felnõtteket meridián torna keretei közt igyekeztek megmozgatni a szervezõk. Az életkornak megfele-

Integrációs fórum Bölcskén
Országos akciót kezdeményezett a belügyminisztérium õsztõl, melynek lényege, hogy a lakosok bevonásával integrációs fórumokon információkat gyûjtsenek a kormány közbiztonsági és vagyonvédelmi tervének kidolgozásához.
n
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A körzeti kapitányságok kapták feladatul, hogy térségük településein félévenként
szervezzenek különbözõ lakossági csoportok bevonásával találkozókat, beszélgetéseket a rendõrségi vezetõk részvételével. A
résztvevõk felvethetik problémáikat a közbiztonsággal, vagyonvédelemmel kapcsolatban, az illetékes rendõrségi szerv pedig
helyi programot dolgoz ki ezek megoldására.
A Paksi Rendõrkapitányság Bölcskén
szervezte az elsõ fórumot, melyen jelen
volt Dr. Kuti István, a kapitányság parancsnoka és Kulcsár Szabolcs, a

Dunaföldvári Rendõrõrs parancsnoka. A
meghívottak ezúttal a település pedagógusai és a közigazgatásban dolgozók voltak,
kiemelt témaként pedig a gyermekvédelem
és a fiatalkori bûnözés, valamint a kistelepülések közlekedési biztonsága szerepelt.
Kiss József polgármester köszöntõjében
megtisztelõnek tartotta, hogy éppen Bölcskén kezdõdik a fórumsorozat. A falu közbiztonsága szerinte jó, szerencsére kevés a
bûncselekmény, ennek ellenére fontosnak
tartja ezt a programot épp a bûnmegelõzés
okán. Dr. Kuti István bevezetõjében jelezte, hogy a körzetben már évek óta zajlanak
hasonló egyeztetõ fórumok, de a továbbiakban a BM akció keretei közt fognak eljutni minden településre. Fontosnak tart
minden információt, ötletet a témákkal
kapcsolatban, és aktivitásra biztatta a
résztvevõket.
Kulcsár Szabolcs röviden értékelte a település illetve az õrs évi bûnügyi statiszti3.

Ezúton kérem támogatásukat, ígérem,
nem fognak csalódni.
Õszinte köszönettel: Jákli Mihály Fidesz-KDNP polgármester-jelölt n
lõ gyakorlatok célja a felfrissülés, a keringési rendszer aktivizálása volt. Sor került
ételkóstolásra is, mely során egészséges
készítmények közt válogathattak az érdeklõdõk. Receptismertetés és gyûjtés is kiegészítette a kóstolgatást. Elõadás hangzott el a vizek élettani hatásairól, a nyár, a
hõség negatív következményeirõl, mely
idén igazán aktuális témának bizonyult.
Vérnyomást, vércukor szintet is lehetett ellenõrizni. Mivel többen családostól érkeztek, a gyerekek szórakoztatására játékokat
szerveztek, illetve különbözõ kézmûves
mesterségekkel ismerkedhettek meg.
Az egészségnaphoz kötõdött a másnapi
balatoni kirándulás, melyen természetesen
a fürdés játszotta a fõ szerepet. A buszt fõleg a nagycsaládok töltötték meg.
Az együttmûködés keretei közt több közös rendezvény lesz még az év során, például elõadásokat szerveznek a hosszú téli
estéken, karácsonykor mintegy évbúcsúztatóként a Centrum étterem elõtt majd közös fõzés, tea és ételosztás várja a rászorultakat és az éppen arra járókat. n
káit kiemelve, hogy Bölcskén az országos
átlagnál jobbak a mutatók, és az utóbbi
években csökkent a bûnesetek száma. Ezután fõleg a pedagógusok hozzászólásai
következtek, akik az iskolai hiányzás problémáiról valamint a hétvégi szórakozás veszélyeirõl beszéltek. n

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

Új vezetõ az idõsek otthona élén
Június végétõl Jenei Judit vezeti a Napsugár Idõsek Otthonát.
n
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Jenei Judit 2005 óta dolgozik az intézményben, kinevezése elõtt gazdasági vezetõ volt. Vele egy idõben új gazdasági vezetõje és fõnõvére is lett az otthonnak.
Mint mondta, a nyári hónapok az átadásátvétel jegyében zajlottak; elsõ teendõi közé tartozott az iratok, az adminisztráció áttekintése, egyfajta leltár készítése. Ezek
után személyesen beszélgetett el munkatársaival, ismertette velük elképzeléseit.
A forró nyári napokra vonatkozóan megtudtuk, hogy a lakók számára viszonylag
kevés programot szerveztek, a foglalkozá-

sokat, a tornát a kora délelõtti órákra vagy
késõ délutánra tették. A kánikulát viszonylag jól bírták az idõsek, az otthon személyzete gondoskodott róluk, felhívta a figyelmüket a rendszeres folyadék utánpótlásra.

Rendkívüli képviselõ-testületi ülés
2012. augusztus 21-én rendkívüli ülést
tartott Dunaföldvár Város Képviselõtestülete. A napirendekrõl Takács Zoltán, a polgármesteri teendõket operatív
vezetõként ellátó képviselõ tájékoztatta
olvasóinkat.
n
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A képviselõk az ülés során három fõ kérdésben, az egyebekben pedig öt témában
döntöttek.
Módosították Dunaföldvár folyószámla
hitelkeretét, mely 2012 elején még 150
millió Ft volt, márciusban azonban 100
millió Ft-ra mérsékelték, mivel az említett
összeget nem használta ki a város, a kamatterheket viszont fizette. Augusztusban
- az adóbevételek realizálódásával - azonban felmerült annak a lehetõsége, hogy a
bérfizetéseken túli egyéb kifizetéseknek az
önkormányzat nem tud eleget tenni. Ezért
a képviselõ- testület - biztonsági lépésként
- a város hitelkeretét ismét 150 millió Ftban határozta meg.
A testület módosította a DunaföldvárBölcske - Madocsa Mikrotérségi Oktatási
Nevelési Intézmény létszámkeretét. A
dunaföldvári bölcsõde dolgozói létszáma
eszerint 10- rõl 9 fõre csökkent. A bölcsõdében maradt dolgozók - annak érdekében,
hogy ne kelljen még egy munkatárstól
megválni - vállalták a részmunkaidõs foglalkoztatást.

A városi sportcsarnok használatával
kapcsolatban már korábban is született
döntés. A képviselõk megerõsítették, hogy
a helyi civil szervezetek - amennyiben
nincs korábbról díjelmaradásuk - hétköznapokon ingyenesen használhatják a tornacsarnokot abban az esetben, ha ez az iskolai testnevelést ez nem zavarja. Hétvégén,
szabadnapokon és ünnepnapokon azonban
bérleti díj ellenében juthatnak be az említett szervezetek a tornacsarnokba.
Az egyebekben a képviselõk a Jókai utcai épületet - melybe majd a rendõrség
költözik - tehermentesítették; a 100 millió
forintos hitelterhet más önkormányzati ingatlanra helyezték át annak érdekében,
hogy az épület felújítása megkezdõdhessen.
Mivel a testület egy korábbi döntésével
elutasította a Hunyadi parkban mûködõ
Mezõföld Gimnázium és Szakiskola bérleti díjcsökkentési kérelmét, az intézmény
felmondta a bérletet, amit a képviselõk tudomásul vettek.
A testület szeptemberre halasztotta a
döntést az Attila utcai tájházzal kapcsolatban, a FeldwarFest miatt érkezett lakossági panaszokat pedig azon ülésén tárgyalja
majd, melyen a városi nagyrendezvényekkel is foglalkozik.
Végül a szinte járhatatlan Kanacsi útra
vonatkozóan született megállapodás, miszerint a mezõgazdasági bizottság tagjai
4.

Ennek is köszönhetõ, hogy a rosszullétek
aránya nem volt magasabb az átlagosnál.
A nyárbúcsúztató hagyományos évi rendezvényre szeptember 5- én került sor. A
rövid mûsor után a zenéé lett a fõszerep. A
gyümölcstorta, szõlõ, sütemények fogyasztása közben a népszerû melódiák hallatán többen dalra fakadtak.
Az õszi hónapok már programokban bõvelkednek. Szeptember 26-28. közöttt több
rendezvény vár a lakókra. Sörös László
pszichológus az idõskori depresszióról és
annak kezelési lehetõségeirõl tart elõadást,
majd szeptember 27-én egészségnapot
szerveznek az otthonban. Lesz gyógytorna, elõadás az idõskori mozgás jelentõségérõl, illetve testsúly és vérnyomásmérés.
Másnap pedig megemlékeznek az idõsek
világnapjáról; irodalmi mûsor, zene, italok, sütemények várnak a résztvevõkre. n
mérlegelik elõször, hogyan lehetne megoldani a sok gazdát súlyosan érintõ út járhatóvá tételét, s a szeptemberi ülésén a képviselõ-testület ismét napirendjére tûzi a
kérdést. n

Felhívás
A Kormány Nemzeti Felzárkóztatási
Stratégiájának maradéktalan megvalósulása érdekében a Tolna Megyei Rendõr-fõkapitányság Vagyon és Közbiztonsági Tervet bocsátott ki. Ennek fontos
eleme, hogy a lakosságtól a közrend,
közbiztonság, valamint bûnügyi helyzetrõl megfelelõ napi szintû tájékoztatást
kapjunk, ezért a lakosság részére kérdõív kerül kibocsátásra, melyet a rendõrségtõl, az önkormányzatoktól, valamint
a polgárõrségektõl lehet igényelni.
Kérjük, hogy a kérdõíveket minél nagyobb számban a közös munkánkat segítve töltsék ki!
A kérdõívek név nélkül kerülnek feldolgozásra és a mindennapi munkánk
szervezése során vesszük figyelembe.
A kitöltött kérdõíveket az igénylés helyén vagy kollégáinknak adják át!
Segítõ, támogató munkájukat köszönve:
Dr. Kuti István r. alezredes
rendõrségi fõtanácsos
kapitányságvezetõ

Sajtóközlemény az „Elsõ munkahely
garancia“ munkaerõ-piaci programról
n

KELLER ANIKÓ

IGAZGATÓ

A Nemzetgazdasági Minisztérium, a
Nemzeti Munkaügyi Hivatal, valamint a
Budapest Fõvárosi és Megyei Kormányhivatalok Munkaügyi Központjai „Elsõ
munkahely garancia“ névvel programot
hirdettek. A kezdeményezés célja, hogy javítsa a fiatal munkavállalók munkaerõ-piaci helyzetét, elõsegítse az elsõ munkahely
megszerzését, valamint lehetõséget nyújtson a szükséges munkatapasztalat elsajátításához. A program foglalkoztatási szakasza 2012. szeptember 1-jétõl 2012. december 31 -ig tart.
A program egyrészrõl hozzájárul a szakemberek utánpótlásához azáltal, hogy biztosítja a nyugállományba készülõ munka-

vállalók szakmai tudásának és tapasztalatának átadását a pályakezdõk számára,
másrészrõl megalapozza a kormány „Munkahelyvédelmi Akciótervének“ 25 év alattiakat érintõ programelemét. A csekély összegû támogatást a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósítják a munkaadók részére, kockázatmentessé téve ezáltal a foglalkoztatás munkakipróbálási szakaszát. A
támogatás megítélésére a munkáltató székhelye/telephelye szerinti kirendeltség jogosult.
A konstrukció keretében a munkavállaló
a munkaszerzõdés szerinti munkabére, valamint a szociális hozzájárulási adó együttes összegének 100%-a kerül megtérítésre
a legfeljebb 4 hónapig tartó teljes, vagy
legalább napi 4 órát elérõ foglalkoztatás

Sajtóközlemény állatvédelmi
jogszabályok változásáról
n

DR. RAPPAY JÓZSEF IGAZGATÓ-FÕÁLLATORVOS

Augusztus 1-jétõl drasztikusan emelkedtek
az állatvédelmi bírságok. A rendelet tételesen
megszabja, hogy mely tényállásra, mekkora
bírságot kell kiszabni. A hatóságnak a legtöbb esetben nincs mérlegelési joga. Több
tényállás együttes elõfordulása esetén az egyegy tényállásra megszabott bírságok összeadódnak. Ennek mértéke függ az érintett állatok létszámától, illetve a hasznosításuk irányától.
A helytelen állattartás következményként
az alábbi bírságok kiszabását tette lehetõvé a
jogszabály:
– Veszettség ellen oltatlan eb esetén - ebenként 45.000 Ft.
– Ha az eb embert mar - az ember egészségét, testi épségét veszélyeztette: 75.000 Ft.
– Ha az állat szökésének megakadályozásáról nem, vagy nem megfelelõen gondoskodott
az állattartó - az utcán kóborol: 90.000 Ft.
– Ha egy oltatlan eb az utcán embert mar,
akkor ezek összeadódnak és így a bírságként
fizetendõ összeg: 210.000 Ft.
2013. január 1-jéig minden ebet egyedi
elektronikus azonosítóval (chip, transzponder) kell megjelölni. Ennek elmulasztása

45.000,- Ft bírság kifizetését vonja maga után
ebenként.
Ugyancsak fontos veszettség ellen oltatni
és bechipeztetni az állatokat, mert ennek elmaradása esetén a bírság 90.000 Ft ebenként.
A chipezés hatósági ára 3.500 Ft, míg a veszettség elleni oltás szabadáras - 3.000 Ft körüli összeg.
Állatkínzás esetén - ez nemcsak az állatnak
fájdalmat okozó bántalmazását jelenti, hanem
minden olyan beavatkozást, ami egészségkárosodást okoz (pl.: ha nem megfelelõen tartják, takarmányozás miatt megbetegszik, netán elpusztul) a bírság: 150.000 Ft.
– Ha az állatot emberre vagy állatra uszítják: 150.000 Ft.
– Ha az állat életét ok nélkül kioltják:
150.000 Ft.
– Ha valaki az állatát elûzi, elhagyja, kiteszi 150.000 Ft.
– Ha az állat biztonságos elhelyezésérõl
nem gondoskodik 90.000 Ft.
– Ha az állat helytelen takarmányozása által annak egészségét veszélyezteti 75.000 Ft.
– Ha az állat rendszeres ellenõrzését elmulasztja 45.000 Ft.
– Ha a megbetegedett állatot nem megfelelõen kezelteti, illetve a kötelezõen elõírt állat5.

esetén. Teljes munkaidõs foglalkoztatás
tekintetében a támogatás mértéke legfeljebb a kötelezõ legkisebb munkabér kétszerese (186 000,- Ft/hó) lehet.
A program célcsoportjába azon pályakezdõ álláskeresõ tartozik, aki 25. életévét - felsõfokú végzettségû személy esetén 30. életévét - nem töltötte be, munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik,
valamint a tanulmányainak befejezését követõen nem szerzett álláskeresési ellátásra
jogosultságot. A pályázat elbírálásánál különösen támogatandóak a szakképzetlen vagy
a tartósan álláskeresõ fiatalok.
Támogatás csak abban az esetben állapítható meg, ha a munkaadó a pályakezdõ
foglalkoztatásával az adott év július havi
átlagos statisztikai állományát növeli és a
keletkezett létszámot a támogatás teljes
ideje alatt megtartja.
A pályázatról, annak feltételeirõl bõvebb
információ a Munkaügyi Központ kirendeltségein elérhetõ. n
egészségügyi teendõket nem végzi el (védõoltás, vérvétel) 45.000 Ft.
Módosultak a veszélyes ebbé nyilvánítás
szabályai. Míg korábban ez fajtához volt kötve, a pitbullt nyilvánítva veszélyesnek, addig
az új szabályozás az állat viselkedése alapján
bármely fajtát veszélyesnek minõsítheti,
amennyiben embert mart, vagy viselkedése,
fizikai állapota alapján (agresszív, támadó) ez
feltételezhetõ róla.
Amennyiben az eb embernek ismételten 8
napon túl gyógyuló vagy halálos sérülést
okoz az ebet el kell altatni. A veszélyes ebet
vadállatnak kell tekinteni. Tartásához engedélyt kell kérni, ivartalanítani kell és szigorú
szabályokat kell betartani, amelyet a hatóság
folyamatosan ellenõriz. Amennyiben a szabályokat nem tartja be a tulajdonos, vagy bírságot szabnak ki rá, vagy az eb elaltatásra kerül.
A jogalkotó szándéka egyértelmû, a gazdákat rá kell bírni a felelõs állattartásra.
Csak az tartson állatokat, aki a tartásukhoz, elhelyezésükhöz megfelelõ feltételekkel rendelkezik. Gondoskodik a napi ellátásukról, felügyeletükrõl. Az elõírt vizsgálatokat, védõoltásokat elvégezteti, s ha
megbetegszenek felvállalja a kezelésének
költségeit is. Csak annyi állatot tartson,
amennyinek az ellátását vállalni tudja, és
úgy, hogy mások testi épségét, egészségét,
nyugalmát ne veszélyeztesse.
Állatot tartani nem kötelezõ, de az állattartás szabályait betartani igen! n

Pályázati felhívás

hrsz. alatt található 33 m2 alapterületû önkormányzati bérlakás eladása.
Kikiáltási ár: 1.100.000 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. augusztus 27. és 2012. október 1. között vásárolható meg 11.000,-Ft-ért (pályázat benyújtásától való visszalépés esetén sem visszafizethetõ) Dunaföldvár Város Polgármes-

teri Hivatalának Pénztárában (Jún. 1-jétõl
H: 09-12 óráig SZ: 09-12; 13-15:30 óráig
és P:09-13 óráig).
Helyi önkormányzat tulajdonában lévõ
ingatlan értékesítése esetén az államot
minden más jogosultat megelõzõ elõvásárlási jog illeti meg.
Licitálás idõpontja: 2012. október 4.
(csütörtök) 14:00 óra
Helye: Dunaföldvár Város Polgármesteri Hivatala, (Dunaföldvár, Kossuth L. u.
2.) Mûszaki iroda tárgyalóterem. n

n

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Dunaföldvár Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Képviselõ-testület
147/2012 (VI.19.) KT. határozata alapján
az alábbi ingatlan licitálás útján történõ értékesítésére:
Dunaföldvár, Vörösmarty u. 24. (1542

hrsz.) alatt található, 50 m2 alapterületû lakás.
Kikiáltási ár: 1.700.000 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. augusztus 27. és 2012. október 1. között vásárolható meg 11.000,-Ft-ért (pályázat benyújtásától való visszalépés esetén sem visszafizethetõ) Dunaföldvár Város Polgármes-

teri Hivatalának Pénztárában (Jún. 1.-tõl
H: 09-12 óráig SZ: 09-12; 13-15:30 óráig
és P:09-13 óráig).
Helyi önkormányzat tulajdonában lévõ
ingatlan értékesítése esetén az államot
minden más jogosultat megelõzõ elõvásárlási jog illeti meg.
Licitálás idõpontja: 2012. október 4
(csütörtök) 15:00 óra.
Helye: Dunaföldvár Város Polgármesteri Hivatala, (Dunaföldvár, Kossuth L. u.
2.) Mûszaki iroda tárgyalóterem. n

Pályázati felhívás
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Önkormányzati
ingatlan
n

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Dunaföldvár Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Képviselõ-testület 147/2012
(VI.19.) KT. határozata alapján az alábbi ingatlan licitálás útján történõ értékesítésére:
Dunaföldvár, Liszt Ferenc u. 11/A, 2448

Pályázati felhívás

Önkormányzati
ingatlan

Üzlethelyiség
bérbevételére
DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Dunaföldvár Város Önkormányzata licitálás útján történõ bérbevételre meghirdeti
az alábbi üzlethelyiséget:
Dunaföldvár, Rákóczi u. 1. szám alatti
24 m2 alapterületû helyiség.
Kikiáltási ár: 4566,-Ft/m2/év+ Áfa.
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. augusztus 27. és 2012. október 1. között vásárolható meg 11.000,-Ft-ért Dunaföldvár Város Polgármesteri Hivatalának pénztárában (H: 09-12 óráig SZ: 09-12; 13-15:30
óráig és P: 09-13 óráig).
Licitálás idõpontja: 2012. október 9.
(kedd) 15:00 óra.
Helye: Dunaföldvár Város Polgármesteri Hivatala, (Dunaföldvár, Kossuth L. u.
2.) Mûszaki iroda tárgyaló terem. n

Üzlethelyiség
bérbevételére
DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Dunaföldvár Város Önkormányzata licitálás útján történõ bérbevételre meghirdeti
az alábbi üzlethelyiséget:
Dunaföldvár, Rákóczi u. 2. szám alatti
42 m2 alapterületû üzlethelyiség.
Kikiáltási ár: 15220,-Ft/m2/év+Áfa.
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. augusztus 28. és 2012. október 4. között vásárolható meg 11.000,- Ft-ért Dunaföldvár Város Polgármesteri Hivatalának pénztárában (H: 09-12 óráig SZ: 09-12; 13-15:30
óráig és P: 09-13 óráig).
Licitálás idõpontja: 2012. október 11.
(csütörtök) 15:00 óra.
Helye: Dunaföldvár Város Polgármesteri Hivatala, (Dunaföldvár, Kossuth L. u.
2.) Mûszaki iroda tárgyalóterem. n
6.

Üzlethelyiség
bérbevételére
DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Dunaföldvár Város Önkormányzata licitálás útján történõ bérbevételre meghirdeti
az alábbi üzlethelyiséget:
Dunaföldvár, Béke tér 1. szám alatti 88
m2 alapterületû üzlethelyiség.
Kikiáltási ár: 15220,-Ft/m2/év+ Áfa.
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. augusztus 28. és 2012. október 4. között vásárolható meg 11.000,-Ft-ért Dunaföldvár Város Polgármesteri Hivatalának pénztárában (H: 09-12 óráig SZ: 09-12; 13-15:30
óráig és P: 09-13 óráig).
Licitálás idõpontja: 2012. október 11.
(csütörtök) 14:00 óra.
Helye: Dunaföldvár Város Polgármesteri Hivatala, (Dunaföldvár, Kossuth L. u.
2.) Mûszaki iroda tárgyalóterem. n

Az új kenyér ünnepe Dunaföldváron
Sikeres rendezvényként értékelte Pataki Dezsõ, a mûvelõdési központ igazgatója az idei programot.
n

BALOGH EMESE

Az idõjárás túlzottan is jó volt - mondta Pataki Dezsõ -, aki a délelõtti szerényebb látogatottság egyik okát is ebben
látta. Az utolsó nyári hosszú hétvégén
ugyanis sokan a vízpart melletti pihenést
választották, elutaztak városunkból.
Ennek ellenére a halászléfõzõ- verseny
idén is népszerû volt; a már 15 éve mûködõ vetélkedésen 25 csapat indult, valójában azonban jóval többen vettek
részt a programon, hiszen többgenerációs családok, baráti társaságok fogyasz-

Pályázati felhívás

Garázshelyiség
bérbevételére
n

DUNAFÖLDVÁR VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
Dunaföldvár Város Önkormányzata
79/2012. (IV.03.) Kt határozat alapján
licitálás útján történõ bérbevételre meghirdeti az alábbi üzlethelyiséget:
Dunaföldvár, Ifjúság téri garázssoron
lévõ 1329/1 hrsz.-ú 15 m2 alapterületû
garázshelyiség.
Kikiáltási ár: 4566,-Ft/m2/év+ Áfa.
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. augusztus 27. és 2012. október 1. között
vásárolható
meg
11.000,-Ft-ért
Dunaföldvár Város Polgármesteri Hivatalának pénztárában (H: 09-12 óráig SZ:
09-12; 13-15:30 óráig és P: 09-13 óráig).
Licitálás idõpontja: 2012. október 9.
(kedd) 14:00 óra.
Helye: Dunaföldvár Város Polgármesteri Hivatala, (Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.) Mûszaki iroda tárgyalóterem. n

tották el a halételeket a park fái alatt felállított asztaloknál.
Az idei Szent István nap a már megszokott, hagyományos programok szerint zajlott: a délelõtt a Templom utcai

Szent István szobornál koszorúzással indult, majd következett a szentmise, az új
kenyér és a hajók megáldása a Dunaparton. Délután a helyi csoportok mutatkoztak be a parkban felállított színpadon, este pedig a Budapest Bár együttes
adott koncertet; a szalonzene modernizált változatával szórakoztatta az egyre
nagyobb létszámú nézõsereget. Ahogy a
korábbi években, idén is tûzijáték zárta
a napot, melynek idejére megtelt a Duna-part.
A Szent István napi rendezvények
költségvetése nem tud rentábilis lenni,
mert nincs belépõ - mondta a fõszervezõ.
De a helypénznek, a halászléfõzõ- verseny bevételeinek köszönhetõen a tavalyi költségvetéshez hasonlóan alakul az
idei augusztus 20-i rendezvénysorozat
költségvetése. n

Tiszaföldváron találkoztak
2012. augusztus 20-án Tiszaföldváron
találkoztak a földváriak. Az alapító Balaton-, Duna- és Tiszaföldvár mellett
Pusztaföldvár, a szerbiai Bácsföldvár és
két erdélyi település, Melegföldvár és
Székelyföldvár delegációi vettek részt a
XIII. Földváriak Találkozóján.
n

BALOGH EMESE

Városunkat népes küldöttség képviselte
- tudtuk meg Pataki Dezsõtõl. A sportversenyeken a sárkányhajós legénység és az
öregfiúk kézilabda csapata mérkõzött, a
fõzõversenyen Györkõ Sándor indult, a
kórustalálkozón az Annamatia Nõikar képviselte városunkat, a képzõmûvészeti tárlaton pedig négy földvári alkotó mûveit ismerhették meg az érdeklõdõk.
„Jó volt földvárinak lenni“- mondta Pataki Dezsõ, aki 12 éve egyik irányítója volt
annak a csapatnak, amelyik megvalósította
az
I.
Földváriak
Találkozóját
Dunaföldváron.
A mûvelõdési központ vezetõje örömmel nyugtázta, hogy a települések közötti
rendezvény nagyon is életképes; mára a
három város közössége hétre bõvült. Mint
mondta, a 12 év alatt a munkakapcsolatok
mellett barátságok kötõdtek, az önkormányzatok és mûvelõdési házak mellé civil szervezetek, lelkes, önkéntes segítõk is
felsorakoztak; újabb és újabb ötletekkel
szervezik meg a találkozókat.
7.

„A 2013-as esztendõ házigazdája eredetileg Pusztaföldvár lett volna - mondta Pataki Dezsõ -, de az újonnan belépõ erdélyi
település, Székelyföldvár, szeretné megrendezni a XIV. Földváriak Találkozóját.“
A Torda közeli településen alig 130 magyar ajkú él; nem kis feladat, amire vállalkoznak. n

„KUL-TÚRA“
Dunaföldváron
Kulturális Örökség Napjai

Dunaföldvár, 2012. szeptember 16.
A földvári körséta állomásai:
15.00 óra: Vár - Börtönmúzeum
15.15 óra: Magyar László Gimnázium
- könyvtár
15.30 óra: Barátok temploma
16.00 óra: Városháza - díszterem
16.20 óra: Sétakocsikázás a Kálváriához
17.15 óra: Borkóstoló a Szent Rókus
Borlovagrend pincéjében
A programon való részvételhez elõzetes bejelentkezés szükséges. Jelentkezési határidõ 2012.09.14. 12 óra. Tel.:
75/541-000
vagy
30/48-36-314
(Fafkáné Simon Ildikó). n

Ringbauer József
2012. augusztus 31-én 93 éves korában
elhunyt Ringbauer József nyugalmazott
magyar-történelem szakos tanár. Végsõ
búcsút 2012. szeptember 17-én vesznek
tõle a Fehérvári utcai temetõben.
* * *
Rimbuska - diákként így hívtuk egymás
között Ringbauer József tanár urat. Ez nem
rosszindulatú, „cikizõ“ elnevezés volt, hanem szeretetbõl és tiszteletbõl eredt. Nagy
tudású, szerény, tiszteletre méltó ember
volt, a megbecsülés, tisztelet kijárt neki.
Bármilyen magyar vagy történelmi problémával hozzá lehetett fordulni, a legaprólékosabban megválaszolta diákjai kérdését.
Fantasztikus könyvtárában megtalálható
volt Arisztotelésztõl a 20. század szerzõiig
minden fontos olvasmány.
Õsei generációk óta pékek voltak, népes
famíliáját megbecsülték Dunaföldváron.
Székesfehérváron végezte a négyosztályos
gimnáziumot, majd Kalocsán a tanítóképzõt és Szegeden a polgári iskolai tanárképzõt. Rövid ideig Siófokon, majd 1948-tól
nyugdíjba vonulásáig Dunaföldváron az I.
számú általános iskolában tanított.

Fogság
Ringbauer József tanár úr gyakran mesélt tanítványainak háborús élményeirõl, 2008 augusztusában készítettem
egy riportot vele.
Búcsúzóul egy rövid történetet közlök
ebbõl, ahol hadifogságáról beszélt.
n

KISS ÉVA

„A fõiskola befejezése után elhelyezkedtem Siófokon. Alig két hetet tanítottam,
amikor behívtak katonának. Bevonultam
1942-ben, Bácskába vittek, ahol távbeszélõ kiképzésen vettem részt. Tüzérekhez kerültem eredetileg, de találkoztam egy volt
osztálytársammal, aki hívott - gyere, legyél távbeszélõs, mert a tüzéreknél kitoltak a karpaszományosokkal. A gyalogzászlóaljnál távbeszélõ szakaszparancsnokként szolgáltam. A menetszázadunk
járt a Kárpátokban, onnan visszatértünk
Kalocsára, ahonnan a tiszai frontra vezényeltek minket, felváltani a németeket, ekkor estem fogságba. 1944. október 29-én
mentünk ki a frontra. Rossz körülmények
között éltünk. Két vezetéket kellett volna
lefektetni a normális kapcsolattartáshoz,

de nem volt
csak egy. Tanyán laktunk, a
zászlóalj orvosával egy ágyban feküdtem.
Neki szerencséje volt, mert
õt elhívták egy
sebesülthöz,
így nem esett
fogságba. Késõbb hallottam,
a zászlóaljparancsnok is megúszta, megsebesült, hátravitték a front mögé, nem fogták el.
Amikor világosodott megkezdõdött a tüzérségi tûz. Kinéztem a tanyaablakon, láttam a lövészeinket visszavonulni. Észrevettem, hogy vérzek, az orrom alatt megsebesültem. Alaposan bekötöttem magam,
nem sokkal késõbb egy bekötött fejû orosz
jött be elfogni, de nem a pisztolyomat kérte, hanem elõször elvette az órámat.
Az oroszok összegyûjtöttek bennünket a
tiszaföldvári iskolába, egy hétig itt voltunk, majd elindítottak bennünket Mezõtúr
felé. Mindenszentek napján értünk be Mezõtúrra, ahol majdnem egy hónapig voltunk. A városházán helyeztek el minket,
körülbelül százötvenen lehettünk. Krumplit, búzát, egy kis húst - amit össze tudtak
szedni - kaptunk enni.
November 27- én indultunk Oroszországba. Bevagoníroztak bennünket, és indultunk a román határ felé. Foksaniban hatalmas hadifogolytábor volt. Itt töltöttünk
három napot, aztán szerencsére továbbvittek minket. Menekültünk innen, rossz hírû
tábor volt, állandóan járványok tizedelték
a foglyokat, féltünk. A további úticél
Moszkva, majd Kirov volt. Moszkvában
elszámoltak élõkkel, halottakkal. Két hetven tonnás vagon tele volt halottal, kétszáz
halottunk volt. Enni szárított kenyeret kaptunk, félig fõtt babot, amit alig lehetett
megenni. A vagon be volt zárva, õrök õriztek bennünket, megszökni nem lehetett.
Moszkvában töltöttük a karácsonyt. Szenteste elfeledkeztek rólunk, vizet sem kaptunk, ez volt a legkellemetlenebb.
Négyszázunkat katonai hadi kórházba
küldtek, kaptunk kesztyût, köpenyt - nagyon hideg volt. Öt hónapig kórházban
voltam, közben legalább kilencven ember
meghalt. Gyógyulásom után egy erdei táborba kerültem fakitermelésre. Fát kellett
hordanunk, de nem voltak megelégedve az
8.

oroszok a tisztekkel, mert nem hajtottuk az
embereket. Áthelyeztek, egy nemzetközi
tiszti táborba gyûjtöttek minket a Mali autonóm területen. Magyarok, németek, olaszok, románok voltak itt összezárva. Különösebb atrocitás nem volt, nem bántottak
bennünket. Táborellátó munkát kellett végeznünk: fát hordtunk, vágtunk, krumplit
válogattunk.
A krumpliválogatásra önként lehetett jelentkezni. Én is jelentkeztem, kimehettünk a
táborból egy pár kilométerrel kijjebb, pár
házból álló település melletti földre. Az
egyik veremben volt a szállásunk, a másikban a válogatás. Olajmécsessel világítottunk.
A helyiek nézegették együgyûen a krumplikat, én mondtam, ami puha kidobni, a kemény az jó, így hamar teljesítettük a normát.
A szabadidõben pihenhettünk. Ha csak
tehettem hókúrát vettem: a fejemet, testemet még hidegben is ledörgöltem hóval,
nem voltam beteg, csak a legelején. Kis,
emeletes priccseken aludtunk, a barakk középen négy priccsen heten feküdtek, ha valaki megfordult mindenkinek fordulnia
kellett. Egyszer motoszkált valami a hasamon, egy patkány volt, ugrottam egyet, a
patkány beleesett az alattam nyitott szájjal
alvó Makai gyógyszerész szájába.
Még a Donnál esett fogságba egy volt iskolatársam, õ mesélte: látta még Pesten,
hogy elõléptettek, közben fogoly lettem,
hozzám már nem jutott el a hír.
Levelet írhattunk, és kaptam is hazulról.
Tanultam egy kis oroszt nem sokat, de
azért tudtam az õrökkel is beszélgetni.
Amikor itthon indult az orosz nyelvtanítás
és Aranyi mester lelépett, lemondtam az
óráimról és hét osztály induló oroszát én
tanítottam.
Negyvennégy hónap után szabadultam.
Kárpótlást akkor nem kaptunk, most a
rendszerváltás óta szép pénzt, huszonkétezer forintot kapok. n

Búcsú a Templom-hegyen
Évtizedekkel ezelõtt rangos eseménye
volt egy-egy településnek a búcsú, mely
vallási tartalma mellett egyfajta szórakoztató, közösség formáló funkcióval is
bírt. Városunkban hosszú évekre eltûnt
ez a hagyomány, majd négy évvel ezelõtt
Petkó Tamás plébános kezdeményezésére a katolikus egyházközség ismét búcsút szervezett a Templom-hegyen.
n

SZABADOS SÁMUEL

Idén már negyedik alkalommal rendezték meg a földvári búcsút, növekvõ érdeklõdés és színes programok kíséretében. A
nap kiemelkedõ eseménye a szentmise
volt, melyet idén Spány Antal székesfehérvári megyés püspök celebrált. A püspök úr
hangsúlyozta a földvári búcsú egyediségét,
hiszen ez alkalommal három templom védõszentjeirõl emlékeznek meg a hívõk.

Spány Antal

Közös volt mindhármuk esetében, hogy
megtapasztalták Isten szeretetét, és küldetésük volt az emberek felé.
A segítés, gyámolítás, embertársainkért
való munkálkodás volt a mise napjainkhoz
szóló üzenete. Elhangzott, hogy milyen
fontos ma a közösségek összetartó ereje,

Mátkatánc a várudvaron
2012. augusztus 31-én este mutatta be az
Ördögszekér Táncegyesület „Mátkatánc“ címmel a helyi várhoz kötõdõ legenda feldolgozását.
n

SZIEGL ERIKA

Mérföldkõ volt ez az egyesület életében,
hiszen elõször mutattak be táncszínházi produkciót. A mûvet Berze-Nagy Ilona „Lábuk
nyomát elmosta a víz“ címû ifjúsági regénye
ihlette, amelyben szerepel A fekete kötény legendája. Az elõadás hûen követi a török aga
által elrabolt dunaföldvári lányok sorsát, az
anyák leleményességét, a férfiak helytállását.

Mindez többrétû feladat elé állította az alkotókat, hiszen táncszínházi darab elõadásakor a szerepformáláshoz a táncosi kvalitások
mellé színészi képességek is szükségesek.
Az élõzene, a színvonalas fénytechnika, a
korhû jelmezek és persze az autentikus helyszín igazi profi elõadásban részesítette a nézõket.
A fõként pályázati pénzbõl létrehozott
elõadás egyszeri bemutatása szinte luxusnak tûnik. A belefektetett munka, idõ és
pénz folytatásért kiált. A színre állítás költségeivel tisztában vannak az alkotók is,
ezért akár kevesebb táncossal, az elõadás

Projektnyitó a cserkészházban
A Magyar Cserkészszövetség TÁMOP
5.5.1 „Légy készen a családra“címû projektjének egyik megvalósítója a dunaföldvári IV. Béla Cserkészcsapat. A dunaföldvári pályázati program 2012. augusztus
19-én indult, ezen a napon tartották a projektnyitó rendezvényt a cserkészházban.
n

BALOGH EMESE

A nap egyik elõadója Hortobágyiné Dr.
Nagy Ágnes a Sapientia Szerzetesi Hittu9.

hiszen bonyolult világunkban az ember
egyedül nehezen birkózik meg a problémákkal. Szüksége van társai segítségére, a
családra, munkahelyi, lakóhelyi barátokra,
kapcsolatokra. A búcsúk ezeknek a közösségeknek az összetartozását is erõsítik.
A programok közül az Ördögszekér néptáncegyüttes fiataljai produkálták a leglátványosabb perceket, szinte minden jelenlévõ
figyelmét lekötötte lendületes mûsoruk. A
cserkészek a gyerekeknek szerveztek játékos, szórakoztató foglalkozásokat. A közösen elfogyasztott ebéd, a borozgatás pedig a
kötetlen beszélgetéseknek, barátkozásoknak
teremtett fórumot az esti órákig.
Petkó Tamás plébános sikeresnek tekintette a búcsút, úgy tapasztalta, hogy egyre
több Földvárról elszármazott személy, család tér vissza erre az alkalomra, tehát híre
eljut az ország távolabbi vidékeire is. Az
egyházközségen kívül a szervezésben aktívan részt vállaltak a cserkészek és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat tagjai is. n
rövidített változatát is szívesen bemutatják
bárhol, ahova hívják õket.
Támogatók: Dunaföldvár Város Önkormányzata, Dunaföldvár Kultúrájáért
Alapítvány, Városi Mûvelõdési Központ,
Ördögszekér Táncegyesület táncosai.
Jelmez: Suhajda Katalin
Plakát, grafika: Bakos András
Élõ zene: Hírös Zenekar
Koreográfia: Appelshoffer János, Rémi
Tünde, Appelshofferné Rabóczki Anikó.
Az alkotók ezúton is köszönik Bozár
Lászlónak és Jákli Gábornak, a két agának,
hogy elfogadták a felkérést, valamint
mindazoknak, akik fúrtak, faragtak, ragasztottak, festettek, fõztek, segítettek abban, hogy a bemutató megszülethessen. n
dományi Fõiskola adjunktusa, a családi
életre nevelés program kitalálója és elindítója volt. A kecskeméti szakember munkatársaival 22 éve napi rendszerességgel tart
családórákat iskolákban, közösségekben;
az önismeret, a konfliktuskezelés, a barátság, a szerelem és a szexualitás témájában
interaktív módon foglalkozik a fiatalokkal.
Az elkövetkezõ másfél évben - a Magyar
Cserkészszövetség által elnyert uniós pályázat elemeként - a „Boldogabb családokért, családi életre nevelés“ címmel
Dunaföldváron, többek között a Magyar
László Gimnázium és Szakiskolában Ü

Ü tart majd családórákat a munkacsoportjával.
„Kecskemét már mintavárosa a családi
életre nevelésnek“ - mondta a szakmai vezetõ, aki reméli, hogy városunkban sem
csupán másfél évre szól ez a program. Bízik abban, hogy a pedagógusoknak átadott
módszerek, ismeretek biztosítják majd a
családórák folytatását a késõbbiekben is.
A családi életre nevelést egyébként, mint
kiemelt fejlesztési területet a 2013 õszén
életbe lépõ Nemzeti alaptanterv bevezeti az
iskolákban. „Ennek a kerettantervi anyagán
dolgozunk jelenleg is - mondta

Hortobágyiné Dr. Nagy Ágnes -, az ehhez
szükséges szakmai anyagot állítjuk össze.“
Papp Zsoltnak a program Dunaföldvárra
kerülésében meghatározó szerepe volt, hiszen
a Magyar Cserkészszövetség megkeresésére
a megvalósítás helyszínéül szülõvárosát,
Dunaföldvárt ajánlotta. Mint mondta, a földvári cserkészeket aktív munkájuk okán látta
alkalmasnak a családi életre nevelés program
lebonyolítására. Az egykori dunaföldvári
cserkészparancsnok „Értékek, cserkészet,
család“ címmel elõadást is tartott a nap során.
A Magyar Cserkészszövetség „Légy készen a családra“ címû projektjének része-

Nyárbúcsúztatás a Sárga-Pincésgödörben
Augusztus utolsó hétvégéjén nyárbúcsúztató gyereknapra várták a SárgaPincésgödörbe a gyerekeket a szervezõk: a Sárga- Pincés Gödör Egyesület, a
Dunaföldvári Polgárõrség és a Vöröskereszt helyi szervezetének tagjai.
n
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A Sárga- Pincés Gödör Egyesület - tudtuk meg Horváth Zsolttól - másodszor
vállal szerepet a gyereknap megszervezésében, lebonyolításában. Mint mondta,
kánikula, kellemes környezet és mindenki
igényeit szem elõtt tartó vendéglátók várták a külvégi pincékhez érkezõket. A mûsorszámok, programok legnagyobb részben a gyerekeknek szóltak; nagy népszerûségnek örvendett a gimnázium Zsigec
musicalcsoportja, a bölcskei Junior Band
és természetesen a nap sztárvendége:
Szandi.

A gyerekek egész nap együtt játszhattak
Lufi bohóccal, kézmûveskedhettek és arcfestéssel átváltozhattak. A Dunaföldvár és
Vidéke Takarékszövetkezet programjai mellett a helyi tûzoltók habpartija is nagy sikert
aratott a hagyományteremtõ rendezvényen.
„A polgárõrség alaptevékenysége közé
tartozik az ifjúságvédelem - mondta Széles
János -, melybe a gyerekekkel való foglalkozás is beletartozik.“ A helyi polgárõrök

Szociális nyári gyermekétkeztetés és
tábor Dunaföldváron
2012-ben ismét mûködött a gyermekjóléti szolgálat szociális nyári gyermekétkeztetése június 18-tól augusztus 17-ig,
illetve a tábor augusztus 6-tól 17-ig.
n

BABITS JÓZSEFNÉ

INTÉZMÉNYVEZETÕ

Az étkezés a rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel rendelkezõ, azaz szociálisan rászorult gyermekek részére biztosított a nyár folyamán - önkormányzati önerõ nélkül a jogosult gyermekek 25%ának. Testületi döntés alapján 40 iskolás

gyermek részére készült el a pályázat. A
változás az elõzõ évhez viszonyítva az
ételadag árában volt számottevõ: 370-rõl
440 Ft-ra emelkedett.
Az igényeket a gyermekjóléti szolgálat
munkatársai mérték fel, 64 családot kerestek fel, 29 család igényelte iskoláskorú
gyermekének a nyárra a meleg ebédet.
Az ebédet a gyermekek az iskola ebédlõjében fogyasztották el, a szolgálat munkatársainak felügyelete alatt. Az iskolából
1139 db ebédet rendeltünk. Az igénylõk
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ként a dunaföldvári cserkészcsapat közel
30 millió Ft-ot nyert el. Ebbõl fogják az elkövetkezõ másfél évben megvalósítani a
programban megfogalmazott, vállalt tevékenységeket. Ezek között szerepelnek családi életre felkészítõ tanórák és klubfoglalkozások, tréningek szülõk és gyermekek
számára, képzések annak érdekében, hogy
minél könnyebben tudjanak a munkahelyükre visszatérni vagy új munkalehetõséget találni az anyasági ellátásban részesülõk, illetve az önfoglalkoztatáshoz is segítséget nyújtanak majd a pályázat lebonyolítói. n
munkával és anyagiakkal is támogatták a
rendezvényt, fontosnak tartották, hogy tartalmas programmal ajándékozzák meg a
földvári családokat, gyermekeket.
A Vöröskereszt helyi szervezete a kézmûves foglalkozások mellett az egészségügyi szolgáltatások megszervezését, lebonyolítását vállalta fel. Végh Róbert vezetésével a helyi mentõállomás munkatársai is
bekapcsolódtak a programba: elsõsorban
felnõtteknek szóló szûrõvizsgálatokat tartottak. A Paksi Városi Vöröskereszt az
egyes vizsgálati eszközök biztosításával
járult hozzá a nap sikeréhez. „Népszerû
volt a gyermekek számára szervezett gerincvizsgálat, illetve valamennyi a felnõtteknek szóló szûrõvizsgálat - mondta Kuti
Valéria a vöröskeresztesek helyi vezetõje -,
ezek ingyenesek voltak, a költségeket az
Országos Mentõszolgálat állta.“
A nyárbúcsúztató gyermeknapot mindhárom szervezõ a civil kezdeményezés sikereként élte meg; s egybehangzóan a jövõ
évi folytatás mellé tették le voksukat. n
között volt, aki egyáltalán nem jelent meg,
és volt olyan gyermek is, aki rendszertelenül járt.
A tábor 2 hete alatt - gazdag programlehetõséggel- a város kulturális, építészeti és
egyéb szórakozási lehetõségeivel ismerkedtek a gyermekek. A tábor szervezésének elsõdleges célja volt, hogy azok a
gyermekek, akik egyébként nehezebben
jutnak hozzá a tartalmas nyaraláshoz most
ezt pótolhassák. A gazdag szabadidõs
programlehetõség mellett ismerkedtek a
rendõrség, a tûzoltóság, a mentõsök munkájával, a városban tevékenykedõ civil
szervezetekkel, az egészséges táplálkozással és életmóddal, a hulladékgazdálko- Ü

Ü dással. Az eltérõ életkor nemcsak a kisebbek segítésére inspirált, hanem a megfelelõ toleranciával az önismeretet, önnevelést is szolgálta.
A programok lebonyolítása minden nap
más külsõs segítségével és közremûködésével történt. A segítõk között volt: Velis
Béláné Vali néni, Móricz Albert és
Besenczi Zoltán, Dr.Wartig László,

Szemenyei Rózsa, Bereczné Pintér Judit,
Szõdi Imre, Molnár Lajos, Fazekas
Józsefné, Borsos Kõszegi Erika, Fafkáné
Simon Ildikó, Végh Róbert és Péczné Kaszás Lívia.
Fontos és kedvelt idõtöltés volt a gyermekek számára a strandolás és a játékos
vetélkedõkben való részvétel.
A nyári tábor és az étkeztetés elérte célt,

Oszoli Piroska képei a Berze-Nagy
Ilona Városi Könyvtárban
Augusztus végéig volt látható a BerzeNagy Ilona Városi Könyvtárban az a kiállítás, mely Oszoli Piroska dunaföldvári
festõmûvész akvarelljeit és pasztellképeit
elõször mutatta be a nagyközönségnek.
n

Évek és képek
„Ez a kiállítás nem más, mint egy életmûnek szóló tiszteletadás, és a mûvész
elõtti fõhajtás. Jóllehet, Piroska néni mûveinek csak töredékét láthatjuk itt, melyek
zömében egy korábbi korszakából valók,
mégis, mint cseppben a tenger híven õrzik
és tükrözik alkotójuk lelkét és mûvészetét.
Az olajképek helyett most pasztell- és
akvarell mûveket láthatunk; tünékeny, leheletfinom technikával készült képek
ezek, melyeknek színpompás, de lágy színei szinte simogatják a szemünket. A témájukat tekintve olykor kilépnek szeretett
városunk bûvkörébõl, hogy más tájakra is
elkalauzoljanak minket, például a Balaton
örökzöld vidékére.

60 éves a
Magyar László
Gimnázium
Jubileumi ünnepség

BALOGH EMESE

A tárlat Piroska néni két fiának, Oszoli
Andrásnak és Istvánnak az ötlete volt. Mint
mesélték, édesanyjuk már nem fest, a
külvilág információi is egyre kevésbé
foglalkoztatják. Terápiaként vetették fel neki
a kiállítás lehetõségét, amit nagy örömmel
fogadott. Hogy a festés még mindig élteti, mi
sem bizonyítja jobban, mint, hogy javult az
állapota, szellemi kihívásnak tekintette a tárlat anyagának összeállítását. Piroska néni
szívesen és kritikusan vett részt a válogatásban, döntött a képek keretbe foglalásáról.
„A 30 kép egy pozitív szelekció eredmény
- summázta a tárlat anyagát Oszoli István - a
jobb és még jobb képeket válogatta össze
édesanyánk kritikusan, szakmai szemmel. A

amiért a szervezést és bonyolítást felvállaltuk. Komoly anyagi segítséget nyújtottunk
azoknak a családoknak, akik ezt igénybe
vették, és a gyermekek rendszeresen részt
vettek az étkeztetésben illetõleg a táborban. Intézményünk dolgozói a napi feladatellátás mellett bonyolították az étkeztetést és a táboroztatást egymás munkáját
segítve. n

Oszoli István és Oszoli András

legjobb képeit akarta bemutatni.“
Oszoli András számára az igazi
meglepetést a Csõgl Jánosról az 1960-as
években készült remekmû jelentette, de
számos akvarell okozott igazi örömet a
megnyitó közönsége mellett a fivérek
számára is, mert ezek felidézték a gyermekkoruk fontos állomásait: a soproni, a
tokaji, a paksi alkotótáborok élményeit, a
Duna-parti nyarak hangulatát. n
Az itt látható képeken ember szinte alig
látszik, inkább tájak és házak gyönyörködtetik a szemünket, de mindebben látens
módon benne van az ember. Benne van a
maga keze munkájával, otthonra vágyódásával, alkotni akarásával, emberi sorsával,
áhítatával, örökös küzdelmeivel, a szép és
a jó utáni vágyakozásával.
A létezés értelmét, igaz voltát, igazságát
Piroska néni, a szépség létezésében és a létezés szépségében ragadta meg. Bizonyára
nem véletlenül mondom ezt, hiszen ma
hallottam tõle ezeket a szavakat: „Nekem a
festés létszükséglet volt, s ma is az lenne,
ha lehetne.“
(Részletek Simon István kiállítást megnyitó beszédébõl - egybeszerkesztett változat. a szerk.) n
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Sok szeretettel várunk minden hajdani
és jelenlegi „emelgést“ 2012. szeptember 15-én, szombaton a jubileumi
ünnepségünkre!
Program:
10 óra:
Kiállításmegnyitó,
jubileumi
évkönyv-bemutató a gimnáziumban
11 órától:
– Nosztalgia sportversenyek a tornacsarnokban és a kézilabdapályán
– Iskolatörténet, fotótörténeti és
mûvészeti kiállítások a gimnázium
épületében
– A családfaverseny pályamunkáinak
tárlata
– „Tanáraink mondták, diákjaink
mondták“ - Aranyköpések fala
– Idõszalag
– Tanártablók
15 óra:
– Ünnepi mûsor a mûvelõdési házban
Egész nap: nyitott gimnázium - osztálytalálkozók, volt diákok találkozójának
tartása igény szerint. Filmek, fotók,
emlékek megtekintése, tablóböngészés a
gimnáziumban.
Az Idõszalag és az Aranyköpések
falának saját, új információikkal történõ
bõvítése!
Találkozzunk 2012. szeptember 15-én
a gimnáziumban!
A Magyar László Gimnázium
pedagógusai

Kriminális színjátszó tábor
A Magyar László Gimnázium idén már
hatodik alkalommal szervezett színjátszó tábort augusztus végén az érdeklõdõ
diákoknak. A háromnapos rendezvény
témája, alapmotívuma a krimi volt, a
bûnügyek színpadi megjelenítése, feldolgozása.
n
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A résztvevõk, elsõsorban a színjátszó
kör tagjai már a nyár során foglalkoztak a
témával. Kelemen Dorottya például egy
maga kreálta színdarab teljes forgatókönyvét megírta. Ennek a darabnak a feldolgozása, alakítgatása jelentette a meghatározó feladatot a három nap során. Egyéni feladatként minden résztvevõ egy krimit
talált ki, melyet aztán pár percben elõadott.
A 22 diák két éjszakát a gimnázium ódon
falai közt töltött, ami még izgalmasabbá
tette a kriminális tábor hangulatát.

A szakmai programok közé tartozott két
elõadás is. Balogh Emese, az iskola igazgatója érdekesen tárta fel a krimi szerepét,
megjelenését a világirodalomban, Kulcsár
Szabolcs, a helyi rendõrõrs parancsnoka pedig a bûnügyek típusairól, városunk közbiztonsági helyzetérõl beszélt. De kikapcsolódásra is volt lehetõség, a közös fürdés, szalonnasütés jó hangulatban telt. A záró estre

szülõk és vendégek is érkeztek, akik többek
között megkóstolhatták Rostási Nándor tanár úr finom pörköltjét is.
A tábor vezetõje és szakmai irányítója
Viczainé Lajkó Anita tanárnõ volt, a díszlet és dekorációs munkákat Kiss Éva tanárnõ irányította. Rabóczki Ildikó, Lajkó
Krisztina, Bogár Judit és Nagy Ágota tanárnõ is részt vett a munkában, de sok segítséget kaptak a fiatalok a három nap során Deák Ilonától is.
A színjátszók legközelebb a gimnázium
fennállásának 60. évfordulójára szervezett
ünnepségen lépnek közönség elé, ahol a táborban betanult darab egy részletét adják
majd elõ. n

Pálhalmai
gyermektábor
n

HORÁKNÉ MOLNÁR ILONA,
PBVDOSZ ELNÖKE
Már harmadik alkalommal rendeztük
meg a Pálhalmai Országos Büntetésvégrehajtási Intézet, a Pálhalmai
Agrospeciál Kft. és a helyi szakszervezet támogatásával a helyi gyermektábort. Az egy hetes tábor programjai közé tartozott a Dunaföldvári vár meglátogatása, majd utána a Dunaföldvári
gyógyfürdõ következett, melyet a gyermekek nagy örömmel fogadtak. A gyermekek nagy figyelemmel nézték végig a
múzeumot, de még nagyobb lelkesedéssel vették birtokba a fürdõ medencéit,
hiszen a nyárban a fürdõzés az igazi
fénypont.

Az egész napos program megszervezésében és lebonyolításában nagy szerepet vállalt Szászvári Lajos, melyet ezúton magam és a gyermekek nevében
nagyon szépen megköszönünk. A finom
ételeket Orova Tamásnak és Holler Ferencnek köszönjük. n
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DUNAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

„TANÉVKEZDÉSI“ hitellel segít beiskolázási gondjain
Lakossági ügyfeleink részére kínáljuk a
felhasználási célhoz nem kötött,
forintban igényelhetõ „TANÉVKEZDÉSI“ hitelünket.
Hitelösszeg:
Kamat mértéke:
Futamidõ:
Hitel elõkészítési díj:
Kezelési költség:
Elõtörlesztési díj:

100.000 Ft – 500.000 Ft
3 havi BUBOR + 8%, azaz jelenleg évi 15,2%
Lakossági bankszámlával rendelkezõ ügyfeleink számára:
3 havi BUBOR + 5%, azaz jelenleg évi 12,2%
1–3 év
egyszeri 5.000 Ft
egyszeri 1%.
0 Ft!

*Jelen tájékoztatás nem minõsül ajánlattételnek. Bõvebb felvilágosításért kérjük, forduljon kirendeltségeinkhez és fiókjainkhoz, vagy hívja a 75/541-510 központi telefonszámot!

Színházi ajánló
Dunaújvárosban, a Bartók Kamaraszínházban nagy sikerrel játsszák Eisemann
Mihály - K. Halász Gyula - Kellér Dezsõ
operettjét, Fiatalság bolondság címmel.
Az elõadás rendezõje Tasnádi Csaba Jászai-díjas rendezõ, koreográfusa Ladányi
Andrea, Liszt- és Harangozó díjas érdemes
mûvész. A primadonna és bonviván szerepeiben Fonyó Barbarát és Tóth Sándort
láthatják a nézõk, mellettük pedig a Bartók
Kamaraszínház színészeit és tánckarát, így
többek között Lapis Erikát, Farkas Eriket,
Keller Lindát, Tõkés Nikolettát, Csadi
Zoltánt és Baksay Erikát.
Az ismert operett története szerelmi szálakat bonyolít: Bán Sándor tenoristát

imádják a nõk, még a bakfisok is szerelmükkel üldözik. Négy fiatal lány megalapítja a Bán Sándorért Rajongó Bakfisok
Klubját, hogy aztán imádatukkal minden
lehetõ szálat összekeverjenek, míg félreértések és bonyodalmak sorát követõen mégiscsak megtalálja mindenki az igazit...
Az elõadásban olyan ismert slágereket
hallhatunk, mint a „Lesz maga juszt is az
enyém...“, „A szádat, a szádat...“, „Szerelemhez nem kell szépség...“, „Jaj, de jó a
habos sütemény“.
A kacagtató, mozgalmas elõadás augusztusban, a szarvasi Szabadtéri Színházak Találkozóján elnyerte a Magyar Teátrum Társulat leglátványosabb elõadásáért
járó díját.
Az operett következõ elõadását október
11-én, 19 órakor láthatják a nézõk. n
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Miniszteri
elismerések
n

RÉGER BALÁZS

SK.,

KABINETVEZETÕ-SAJTÓFÕNÖK

Tóth Ferenc kormánymegbízott, a Tolna
Megyei Védelmi Bizottság elnöke, felterjesztése alapján augusztus 20-ai nemzeti
ünnepünk alkalmából a védelmi felkészítés terén huzamos idõn át végzett kimagas-

Szüreti Fesztivál
2012. szeptember 28-29.
Dunaföldvár Várudvar
28. péntek
18.30 CHARLIE KONCERT
Jegy ár: 3.000 Ft
29. szombat
10.00 Szüret ízei fõzõverseny
Borutca, kézmûves vásár
megnyitása
Süni-zene Cseke Klárival
10.30 Gyerekprogramok
Az égigérõ fa - MárkusZínház
Kézmûves játszóház, Hõspróba
12.30 Fõzõverseny eredményhirdetés
14.00 Földvári lecsós
szüreti pecsenyefõzés

ló munkája, és a honvédelem támogatása
érdekében nyújtott tevékenysége elismeréseként dr. Hende Csaba, Magyarország
honvédelmi minisztere:
a Honvédelemért Érem Kitüntetõ Cím I.
osztályú fokozatát adományozta Hajdú Jánosnak, Paks város polgármesterének és
Amrein Károlynak, a Gemenc Volán Zrt.
vezérigazgatójának.
A Honvédelemért Érem Kitüntetõ Cím
II. osztályú fokozatát adományozta Rimai Rudolfnak, a Magyar Közút

Nonprofit Zrt. Tolna Megyei Igazgatóság
igazgatójának.
Tóth Ferenc kormánymegbízott, a Tolna Megyei Kormányhivatal vezetõje felterjesztése alapján dr. Navracsics Tibor
miniszterelnök-helyettes, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium minisztere kiemelkedõ szakmai munkáját figyelembe véve, miniszteri elismerésben részesítette Péti Zoltánt, a Tolna Megyei
Kormányhivatal humánpolitikai fõosztályvezetõjét. n

óriás kondérban
Szüreti felvonulás
Lovasok, kocsisok, néptáncosok,
mazsorettek, zenekarok
Útvonal: Kossuth tér - Béke tér (tértánc)
- Fehérvári u. - Kinizsi u. - Dankó P.u. Ságvári E.u. - Sárga Gödör - Kéri u. Paksi u. - Fehérvári u. - Gábor Pál u Ilona u.
15.30 Borra-való együttes - borról
szóló vidám énekek
16.30 Boros vetélkedõ a borlovagokkal
17.00 Löfan mazsorett csoport és a
Ceglédi Fúvószenekar mûsora
18.00 Néptánc gála
Ördögszekér Táncegyüttes
Dunaföldvár
Baracsi Néptáncegyüttes
19.30 Táncház
21.00 Szüreti bál a Fantom zenekarral

Vidámpark, kézmûves vásár, borok utcája, ízek utcája

14.30

Földvár és Vidéke Gazdakör
programjai
28-án, 18:00
Fórum a magyar mezõgazdaságról
Elõadó: Jakab István, a parlament alelnöke, a MAGOSZ elnöke
Helyszín: Városi Mûvelõdési Központ
29-én egész nap
Sétakocsikázás, lovagoltatás a hídnál
Információ:
Városi Mûvelõdési Központ
7020 Dunaföldvár, Ilona utca 9.
75/541 -000
muvhaz@dunafoldvar.hu
www.dunafoldvar-muvhaz.hu n

Ezüstérem az opolei
Európa Bajnokságon
A lengyelországi Opoléban rendezték augusztus 23-26. között a IX. Mazsorett Európa Bajnokságot. A dunaföldvári Löfan
Mazsorett Csoport nyolcadik alkalommal
vett részt a rangos megmérettetésen; 87
fõs delegáció képviselte városunkat, köztük 45 fellépõ.
n
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A mezõnyt fõleg a közép- európai országokból érkezett csapatok alkották. Magyarországot mintegy 400 fõ képviselte, többek
közt Szegedrõl, Debrecenbõl, Mezõhegyesrõl érkeztek csapatok. Lányainkat a rendezvény helyszínéhez közel, egy színvonalas
kollégiumban szállásolták el, ahol a komfortnak köszönhetõen jól érezték magukat.
Az ünnepélyes megnyitó után kezdõdtek
a versenyek; három korcsoportban, csapat,

páros és egyéni versenyekben értékelték
csapatunk teljesítményeit. A dunaföldvári
volt az egyetlen csoport, amely mindhárom korosztályban megmérettette magát.
Béres Barbara mûvészeti vezetõ felkészítõ
munkájának köszönhetõen eredményesen
szerepeltek a földvári lányok, éremmel és
14.

középmezõnybeli helyezésekkel tértek haza.
A legfiatalabb korosztály, a kadetok nagyés kiscsapata egyaránt tízedik lett. A középsõ, junior korcsoport nagyjai a tízedik, a kicsik az ötödik helyen zártak. A legidõsebbek,
a seniorok nagycsapata tízedik, kiscsapata a
nyolcadik lett. Párosban a Bartalos Hajnalka
-Huszárik Tamara kettõs szerepelt a legjobban, az ötödik helyezést szerezték meg. A
legnagyobb sikert egyéni produkciójával
Bartalos Hajnalka érte el: a pontozó bírák Ü

Ü ezüstéremmel jutalmazták bemutatóját,
amely szamba variációra kötelezõ és szabadon választott elemekbõl állt össze. Hajnalka
sok munkával, kemény edzésekkel készült a
versenyre, éremesélyesnek tartotta magát.
Bizakodásának megvolt az alapja, hiszen
2008- ban ugyancsak Opoléban az EB-n
szintén második helyet szerzett egyéniben.
Jövõre hazánk rendezi az Európa Bajnokságot, mégpedig Tatabányán. A hazai pálya
elõnyei akár növelhetik esélyeinket is.

Hazai pályán
hazai gyõzelem
Az áprilisi évadnyitó és a két vidéki verseny után augusztus 5-én ismét
Dunaföldvár adott otthont a Duna Kupa
autocross 2012. évi negyedik futamának.
n

TOMON ADRIENN
A volt szovjet laktanya mögötti pályán már
kora reggel elkezdõdött a program. A DTSE
tagjai mindent megtettek annak érdekében,
hogy a nagy meleg ellenére élvezetes versenyben legyen részük nézõknek és versenyzõknek egyaránt.

A hõség ellenére 28 versenyzõ gondolta
úgy, hogy részt vesz a megmérettetésen, aminek a szervezõk külön örültek, ugyanis a futamok alatti zárt, hosszú ruházat és bukósisak
kötelezõ viselete ebben a melegben elrettentõ volt.
A már megszokottá vált Trabant-, kis-, közép-, nagy-, és szuper kategóriák mellett ezen
a versenyen nagy szerephez jutott a szerelõ és
a nõi futam is. A hazai pálya elõnyeit legjobban az egyesület elnöke, Kaszás Tamás használta ki, aki nagyon jó elõfutamok után szintén jó döntõt autózott, s idén elõször sikerült
a dobogó legfelsõ fokára állnia. A másik két
dunaföldvári versenyzõ a középmezõnyben
végzett: Süveges László VI., Herpai István
VII. lett a legnépesebb kategóriában.
A szerelõ futamon ugyan nem volt duna-

földvári, a nõi kategóriában azonban ketten is
képviselték városunkat: Kaszás Erzsébet aki a junior kategóriában most nem indult-, a
nõi futamot a 4. helyrõl rajtolva nagyon jó
vezetési technikával, bátyja terelgetésével
megnyerte. Ugyanezen kategóriában Tomon
Adrienn a III. helyen ért célba.
Az idei évben még egy versenyt rendeznek
itthon, december 2-án a már tradicionális Mikulás kupával zárják az évet. n

Rosszul sikerült a
bajnoki rajt
Júliusban kezdte bajnoki felkészülését
megyei elsõ osztályú gárdánk a 2012/13-as
labdarúgó bajnokságra.
n
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A mezõny a múlt évi 10-rõl 14 csapatra növekedett. Kerekes Béla edzõ irányításával
heti négy edzés és több elõkészületi mérkõzés jegyében telt a nyár. A keretben változás
történt: Tóth Sándor Elõszállásra távozott,
három fiatal játékos érkezett, akik a vezetés
szerint erõsítést jelenthetnek. Kovalovszky
Lajos a Holler UFC-bõl igazolt át, õ védõként vethetõ be, Herczog Dominik eddig
Baracson focizott, Molnár Milán pedig
Bölcskén. Mindketten támadó poszton alkalmazhatók. A klubvezetés reméli, hogy a keret így stabilabb lesz, a vezetõk a középmezõnybe várják a csapatot a bajnokság végén.
Idén is a Magyar Kupa mérkõzéssel kezdõdött az õszi labdarúgó szezon. Cikó csapatát
fogadtuk. Az elõjelek nem voltak kedvezõek;
Mészáros Gábor kéztörés miatt több mérkõzésen nem léphet pályára, néhányan még
nyaralásukat töltötték. Tartalékos gárdánk
így 3:1-es vereséggel kezdte és zárta kupaszereplését. A kupán való részvételt sok csapat egyfajta felkészülésnek tekinti, így a DFC
is. Ellenfelünk viszont komolyan készült rá,
és tovább is jutott.
Az elsõ bajnoki fordulónk a Bátaszék kéré-

15.

sére elmaradt, a másodikban Kölesdre látogattunk. A házigazdák a mezõny erõs csapatai közé tartoznak. Tudtuk, hogy nehéz mérkõzés vár a fiúkra. Egy sajnálatos hiba tovább rontotta esélyeinket: három játékosnak,
köztük a kapusnak az igazolását nem vitte
magával az edzõ, így õk nem léphettek pályára. Az ificsapat kapusa védett. Tartalékos
csapatunk ennek ellenére az elsõ félidõben
remekül helyt állt, a nagy nyomás ellenére
gól nélküli döntetlennel fordult a meccs. A
folytatásban viszont nem bírtuk a az eredményt tartani, 4:0-ás vereséget szenvedtünk.
Ifistáink 4:1-es vereséggel zárták a hétvégét.
Szeptember elsõ vasárnapján Majost fogadtuk, õk a múlt szezonban a második helyen végeztek, tehát ez a találkozó sem ígérkezett könnyûnek. A játék képe is ezt igazolta. Vendégeink végig enyhe fölényben játszottak, noha nekünk is voltak helyzeteink. A
majosiak a 10. percben szerezték meg a vezetést, ez az esemény átrendezte a taktikánkat,
nagyobb hangsúlyt kellett fektetnünk a védekezésre, nehogy újabb gólt kapjunk. Az elsõ
félidõ Majos egygólos vezetésével zárult. A
második félidõben a helyzet nem sokat változott, a vendégek a 60. percben újabb gólt szereztek, s innentõl - vezetésük tudatában - inkább a biztonsági játékra törekedtek. A hoszszabbítás 91. percében Schulteisz Attila találatával sikerült szépítenünk. A mérkõzés 2:1es vendéggyõzelemmel zárult. Ifistáink 3:2es gyõzelme jelentette a vigaszt ezen a hét
végén. n

Ismét jól szerepelt
sárkányhajó csapatunk
n

SZIKLENKA LÁSZLÓ MESTEREDZÕ

A Dunaföldvári Sárkányhajó Klub ismét
részt vett a szegedi sárkányhajó fesztiválon.
Sárkányhajósaink idén is kiváló eredményt
értek el, bár nem sikerült megvédeni az elmúlt évben szerzett elsõ helyezést, csapatunk
minimális idõkülönbséggel lemaradva a második helyen érkezett a célba.
A felnõtt hajó ismét fiatalkorú, iskolás
gyerekekkel egészült ki, akik lelkesedésükkel segítették a csapatot. Ebbõl is látszik a
szakosztály összetartó ereje.
A következõ verseny 2012. szeptember
27-én Székesfehérváron lesz, ahol az általános iskolák közötti versenyen indul a földvári sárkányhajó. Ez egyben a jövõ évi sárkányhajó világbajnokság egyik próbája is
lesz. n

SZEPTEMBER

Közlekedés:
Az iskolakezdés miatt ismételten felhívjuk a
belvárosban közlekedõk figyelmét arra, hogy
különösen a reggeli órákban vezessenek türelmesen, tartsák be a közlekedési szabályokat,
ügyeljenek az iskolába igyekvõ gyerekekre! A
Kossuth Lajos utcai nagy iskolaépületnél, a Jókai utcában, a Templom utcában a szülõk tartsák be a parkolás szabályait, ne akadályozzák a
forgalmat, veszélyeztessék gyermekeik testi épségét!
Bûnügy:
A határban folytatja akcióit a rendõrség, a
polgárõrökkel és a mezõõrökkel együtt
igyekeznek megelõzni a terménylopásokat. Továbbra is kérik a gazdákat, õk is figyeljenek
szomszédaik értékeire.
Magánterületen még bodzát gyûjteni is büntetendõ, a gyûjtõk csak a tulajdonos beleegyezésével szedhetik.
A várban megrendezett FeldwarFest rendezvényen ellenõrzést tartott a rendõrség. Több
szabálysértés történt, az eljárások még folyamatban vannak. n

Soros hirdetések
Eladó az Alsó-Kálvária utca 11-ben
310 m2 telken egy 50 m2-es ház. Villany,
víz, csatorna, gáz van. Könnyen megközelíthetõ a Vak Bottyán térrõl, egyedülálló kilátás az egész városra. Telefon:
06/70/598-2524
* * *
Eladó egy családi ház a Vak Bottyán
téren, egy pince az Alsó-Öreghegyen a
pincesoron és egy panorámás telek szintén az Alsó-Öreghegyen a Kálvária alatti részen. Telefon: 06/30/937-53-17
* * *
Egy fiatal, családszeretõ, hím beagle
kutyusnak jó gazdit keresünk. Telefon:
06/70/361-12-13
* * *
100 nm-es, összkomfortos, szuterénes,
kertes családi ház eladó Dunaföldváron.
Belterületi lakáscsere is érdekel.
Telefon: 30/530-14-65

14. péntek
MINDENKI SZERETI A BÁLNÁKAT
színes, feliratos, amerikai romantikus dráma

15. szombat
FEJVADÁSZOK
színes, feliratos, norvég thriller

21. péntek
CSEMPÉSZEK
színes, feliratos, amerikai-angol krimi

22. szombat
EGY ÕRÜLT SZERELEM BALLADÁJA
színes, feliratos, spanyol-francia horror

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,
mobil: (30) 959–29–33 vagy (30) 937–53–24

A háziorvosok péntek délutáni
12 órától 17 óráig történõ
rendelési ideje

2012. szeptember 14. Dr. Móricz Zoltán
2012. szeptember 21. Dr. Hallai Róbert
2012. szeptember 28. Dr. Englert Rolland
2012. október 5. Dr. Palkó Ágnes

29. szombat
MINDÖRÖKKÉ ROCK
színes, magyarul beszélõ, amerikai zenés
film
Az elõadások 20 órakor kezdõdnek!
Jegyár 500 Ft.
Pénztárnyitás az elõadások kezdete elõtt 1 órával!
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E-MAIL: ANDRASF@TOLNA.NET
TÖRDELÉS: MAGYARI ÁKOS
CÍM: 7020 DUNAFÖLDVÁR, KOSSUTH L. U. 2.,
TELEFON: (75) 341–176,
HONLAP: WWW.PART-OLDALAK.HU,
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NYOMTATJA: SÉD NYOMDA KFT.,
7100 SZEKSZÁRD, EPRESKERT U. 10.,
TELEFON: (74) 529–950.
ISSN 1589–164X

NYITVA TARTÁS:
HÉTFÕTÕL-PÉNTEKIG: 800 – 1300; 1400 - 1700
SZOMBATON: 800 – 1200
Ízelítõ üzletünk széles választékából:

Mirelit áruk, konzervek, száraztápok, az olcsó kategóriától a szuper prémium minõségig.
Madár és kisrágcsáló eledelek, kalitkák, forgács, széna stb.
Tavi és akváriumi haleledelek, vízkezelõk.
Nyakörvek, pórázok, játékok, szájkosarak, fekhelyek stb.
Vitaminok, szõrápolószerek, külsõ élõsködõk elleni készítmények.
Szeretettel várjuk üzletünkben!

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

