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KÖZÉLETI

195 Ft

LAP

Márton nap

Két év után van alpolgármestere
Dunaföldvárnak

Dr. Süveges Árpádné

Dr. Hallai Róbert

2012. október 9-én Horváth Zsolt polgármester hivatali esküje letételét követõen a képviselõ-testület alpolgármestert választott Dr. Süveges Árpádné személyében.
A megüresedett önkormányzati képviselõi széket a jövõben az utolsó önkormányzati választásokkor testületbe már
be nem került, legtöbb szavazatot gyûjtõ Dr. Hallai Róbert tölti be.

aki bízik abban, hogy mivel valamennyi
képviselõvel jó a kapcsolata, s nõi mivoltából fakadóan is békességre törekszik, képes lesz az egyensúlyi állapot megteremtésére.
„A feladatokkal kell foglalkozni - mondta Dr. Süveges Árpádné -, a problémákat
kell megoldani, pártpolitikával nem akarok foglalkozni.“ Elsõsorban a városhoz,
amelytõl a feladatot kapta, akar lojális lenni. Alpolgármesteri tevékenységében azt
tartja legfontosabbnak, hogy az elkövetkezõ másfél évben a polgármester munkáját
stabil háttéremberként, jó munkatársként
segítse; részt vegyen - a mikrotérség kistelepüléseinek mintáját követve - a településszintû csapatépítésben, s közremûködjön abban, hogy a városban a pénzügyi
egyensúlyt megõrizve fejlesztésekre is sor
kerüljön.

n

BALOGH EMESE

Dr. Süveges Árpádné tíz éve tagja a
dunaföldvári képviselõ-testületnek. Mint
mondta, Horváth Zsolt polgármesterrel
régóta dolgoznak együtt, korrekt a kapcsolatuk, többször szövetkeztek jó ügyek képviseletére, megbíznak egymásban. Integráló szerepet szánt neki a polgármester - tudtuk meg az alpolgármester asszonytól -,

Rendkívüli képviselõ-testületi ülés
2012. október 16-án rendkívüli ülést
tartott Dunaföldvár Város Képviselõtestülete. A napirendekrõl, határozatokról Horváth Zsolt polgármester tájékoztatta olvasóinkat.
n

BALOGH EMESE

Október 16-án a képviselõk egy fõ kérdést, az egyebekben pedig három témát
tárgyaltak.
Az elsõ napirendben a képviselõk a
közigazgatás átszervezésével kapcsolatos
döntéseket hoztak. Mint ismeretes 2013.
január 1-jével megkezdik mûködésüket a
járási kormányhivatalok, így a paksi járási hivatal is. Ennek személyi és tárgyi

feltételeinek megteremtésére vonatkozóan hozott határozatokat a képviselõ-testület. Dunaföldváron kormányablakot
alakítanak majd ki, így az okmányiroda
teljes létszámban és teljes körû mûködéssel látja el majd továbbra is városunkban
a feladatait. Ugyanakkor az építésügyi
hatósági ügyek valamint a különbözõ
gyámügyi, szociális és gyermekjóléti
ügyek járási hatáskörbe kerülnek; ezek
esetében személyi feltételek átadásáról
döntöttek a képviselõk.
„Mindezen átszervezéseket úgy kell
megteremteni - mondta Horváth Zsolt polgármester -, hogy ne kerüljenek joghátrányba a dunaföldváriak, illetve úgy, hogy
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Dr. Hallai Róbert háziorvos családjával
11 éve él Dunaföldváron. Orvosként fontosnak tartja, hogy részt vegyen
Dunaföldvár közéletében, hiszen betegeit
olyan környezetben szeretné látni, melyben testi és lelki egészségük is biztosított.
Mint mondta, közéleti munkájával segítheti pácienseit abban, hogy egészséges, élhetõ környezetben élhessenek. Elmondása
szerint a képviselõi munkája nem fogja veszélyeztetni betegei ellátását; elsõdlegesen
továbbra is az õ érdekeiket fogja kiszolgálni, utána következhet csak a közéleti tevékenység.
Dr. Hallai Róbert függetlenként indult
két éve az önkormányzati választásokon.
Jobboldali gondolkodású, de úgy véli, a
közös célok mindent felülírnak, a helyi politikában alapvetõ, hogy össze kell fogniuk
a képviselõknek.
A képviselõ-testület összetételének
átalakulása, a bizottságok tagságában,
vezetésében is változást eredményezett.
A pénzügyi bizottság elnöke Jákli János
maradt, új tagként Takács Zoltán csatlakozott. Az ügyrendi, közrendvédelmi, jogi bizottság élére Tóth István került, tag
lett Dr. Hallai Róbert. Az oktatással, kultúrával, sporttal foglalkozó bizottság új
elnöke Kiss Lajos Csaba, új tagja Dr.
Hallai Róbert lett. Új vezetõje került a
városfejlesztési bizottság élére Takács
Zoltán személyében, itt a testületbõl még
Tóth István és Jákli Viktor vállal munkát.
A mezõgazdasági bizottság testülete nem
változott: Jákli Viktor az elnök, Jákli János és Széles János a tagok. n
az önkormányzatunknál maradó feladatokat is zökkenõmentesen tudja ellátni a hivatal."
Az egyebekben elõször magánszemély
világversenyen való részvételéhez történõ
anyagi támogatási kérelmét utasított el a
képviselõ-testület, majd tárgyaltak egy a
Leader program keretében induló pályázatot. Eszerint pályázni lehet külterületi piacok, vásárok fejlesztésére 10 millió Ft és
20 százalék önerõ mértékben. A képviselõk arról döntöttek, hogy a pályázat elõkészítése történjen meg: készüljenek hatástanulmányok, tervek a vásártér pormentesítésére, kulturáltabbá tételére vonatkozóan,
hiszen a vásártér a helyi lakosok életében
fontos közösségi tér.
Az egyebek harmadik pontjában a fõtéren álló zászlókkal kapcsolatosan a Ü

Ü polgármester elmondta, hogy a kötelezõ - magyar és uniós- lobogókon túl a
polgármester saját hatáskörben dönthet
arról, milyen zászlók kerüljenek ki a településen. Mivel Horváth Zsolt polgármes-

ter szándéka a testvérvárosi kapcsolatok
újraélesztése, fontosnak tartotta, hogy a
német és az olasz zászló a város fõterét
díszítse.
Végül a képviselõk tájékoztatást kaptak

Üléstermi tudósítások
Dunaföldvár Város Képviselõ-testülete
október 30-án tartotta soros ülését,
melynek napirendjén 23 nyilvános és
egy zárt ülésen tárgyalandó téma szerepelt. Az ülésen Jákli János képviselõ
nem volt jelen.
n

BAKSAY ERIKA

Az elsõ napirendben a testület beszámolót fogadott el a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, majd a város helyi adókról szóló rendeletének módosítását készítette elõ. Az egyes adótételek
emelését a testület nem tervezi változtatni, illetve egyes adónemek mértékének
meghatározásában a törvényi változások
értelmében az önkormányzat nem kompetens.
A következõ napirendben a képviselõk
módosították a mezõõri szolgálatról szóló
rendeletet, az önkormányzat vagyonáról

Hivatalos közlemény
Célegyenesben a járási hivatalok létrehozására vonatkozó megállapodások
aláírása.
n

RÉGER BALÁZS

KABINETVEZETÕ-SAJTÓFÕNÖK

A Tolna Megyei Kormányhivatal 100 települési önkormányzattal, a törvényben
meghatározott 2012. október 31-ei határidõig megköti a járási hivatalok felállítására vonatkozó megállapodásokat. Eddig 84
megállapodás aláírása történt meg, 16 önkormányzat képviselõ-testülete pedig napokon belül döntést hoz. Kilenc település
esetében a körjegyzõséggel állapodott meg
a kormányhivatal.
Tóth Ferenc kormánymegbízott október
26-án Dombóvár, Tolna, Bölcske, Decs és
Gyulaj polgármestereit fogadta és látták el
kézjegyükkel a kontraktust. Tolna megyében a járásokkal kapcsolatos elõkészítõ
munka elsõ fázisa 2012. október 30-án zárul, amikor Szekszárd Megyei Jogú Város

és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletet, majd hatályon kívül helyezték a helyi állattartásról szóló rendelet
egyik pontját. Ezután a testület elfogadta a
D-B-M MONI pótelõirányzat iránti kérelmét, a képviselõk döntöttek a helyi közoktatási intézmények mûködtetésével kapcsolatban, elfogadták a D-B-M MONI
2012/2013. évi tantárgyfelosztását, illetve
jóváhagyták az intézmény továbbképzési
szabályzatát és programját.
A következõkben a testület döntött az 13 éves korú kisgyerekek influenza elleni
védõoltásáról, majd megállapította a polgármesteri hivatal köztisztviselõire vonatkozó hivatásetikai alapelveket és az etikai
eljárás szabályait. A képviselõk beszámolót hallgattak meg az egyes bizottságok saját hatáskörben meghozott döntéseirõl,
majd módosították a 2012. évi képviselõi
tiszteletdíjak civil szervezetek számára
Önkormányzata ünnepi közgyûlés keretében fogadja el a járási megállapodást. A
közgyûlés díszvendége lesz Dr. Navracsics
Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter.
A megyei kormányhivatal szervezeti
egységeiként felálló járási hivatalok január
elsején kezdik meg mûködésüket. A hivatalok egyes szakigazgatási feladatok esetében több megyére kiterjedõ illetékességgel
rendelkeznek majd. Valamennyi járásban
lesz szociális és gyámhivatal és munkaügyi kirendeltség. A több járásra kiterjedõ
illetékességgel mûködõ szakigazgatási
szervek: népegészségügyi intézet, építésügyi hivatal, állategészségügyi és élelmiszerellenõrzõ hivatal. Az okmányirodák
valamennyi járásszékhelyen és a jelenleg
is mûködõ helyeken elérhetõek lesznek.
Ahol nem lesz járási hivatal, ott kirendeltségek, vagy ügysegédek útján történik az
ügyfelek kiszolgálása. A cél, hogy 2013.
végére, az okmányirodák rendszerére épülõ kormányablakokban, egy helyen intézhessék ügyeiket az állampolgárok. n
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arról, hogy a 2012. december 31-én lejáró
orvosi ügyeleti szerzõdést majd milyen
megváltozott feltételeknek, szabályoknak
megfelelõen kell újra indítania az önkormányzatnak. n
történõ felajánlását. Tagot delegáltak a
Dunavíz Kft., illetve a DDIF Zrt. Felügyelõ Bizottságába, majd pályázat benyújtásáról döntöttek a dunaföldvári vásártér infrastrukturális fejlesztésére. Meghatározták
a dunaföldvári országos állat- és kirakodóvásár nyitvatartási rendjét, valamint a
2013. évi vásárnaptárt. Támogatták a Túri
Szolgáltató Kft. kérelmét, melyben esetlegesen kialakuló árvízi elöntés esetére az
önkormányzat ideiglenes védmû kiépítésérõl gondoskodik.
Ezután ingatlaneladással kapcsolatos
döntés következett, majd meghatározták a
jogszabályi változások értelmében felülvizsgálandó játszótéri eszközök prioritását, döntöttek a város Duna-Sió Menti Vízi Társulatból történõ kilépésérõl, bérleti
jog iránti kérelmet tárgyaltak, végül
Dunaföldvár közigazgatási területén, zártkerti övezetben telepítendõ erdõkre vonatkozó szabályokat határozták meg.
A zárt ülésen a képviselõk az Orova és
Társa Kft. kérelmeit bírálták el. n

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

Õszi útfelújítások
Ha nem is látványosan, de fokozatosan
zajlik városunk infrastruktúrájának felújítása, bõvítése. Október során két útfelújítás és egy közvilágítás szakasz kiépítése történt meg. A munkálatokról
Lajkó Andor, az építési osztály vezetõje
számolt be lapunknak.
n

SZABADOS SÁMUEL

árok megépítését is magába foglalta. A kivitelezõ a Szabó és Társa Kft. volt. A
Dankó Pista utcában az Irinyi és a Magyar
László utcai szakasz mintegy 300 méterét
érintették a munkálatok 4,8 millió forint
értékben a GMZ Kft. közremûködésével.
Az útfelújítási munkálatok következõ lépése a Kadarka utca és a Szõlõskertek felhajtója lesz, de itt még meg kell várni a

Valamennyi beruházás önerõs volt, tehát a város finanszírozta. Az utak javítására a
fagykárok miatt került sor,
hiszen az évek során a téli
idõszakban a beton, illetve az
aszfalt jelentõsen károsodott.
Az Ady Endre utcában a Sóház utca felöli részen 250
négyzetméter beton került az
úttestre. A 2,2 milliós felújítás a járda és a vízelvezetõ

földkábel fektetést, csak az után lehet a
munkát megkezdeni.
Kiépült októberben a Tavasz utca közvilágítása is, földkábeles eljárással energiatakarékos lámpatesteket szereltek fel. A

Fejlesztések
Leader forrásból
Dunaföldvár Város Önkormányzata
2011. õszén pályázatokat nyújtott be
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák Leader fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatás elnyerésére.

4,9 millió forintos beruházás
eredményeként a belterület
mintegy 99%-ban le van fedve.
A külterület jelentõs hányadán
is kiépült már a közvilágítás, de
magánszemélyek és vállalkozások amennyiben igényelik bizonyos külterületi szakaszok
megvilágítását, a polgármesteri
hivatalnál írásban jelezhetik kérésüket. A kiépítés a város aktuális pénzügyi helyzetétõl
függ.
A löszfal stabilizáció Kálvária-szakasza után a Hõsök tere a
következõ fázis. A munka elkezdése viszont csúszni fog akár egy-két évet is - a pályázati pénzek utalása miatt. A város a nehéz
pénzügyi helyzetben is igyekszik a legszükségesebb felújításokat elvégezni, illetve pénzügyi lehetõségeihez mérten új infrastrukturális beruházásokat is felvállal. n

önkormányzat a Templom
utcai kézilabdapálya lelátójának felújítására kétmillió forintot, a Béke téri
díszkút felújítására szintén 2 000 000 Ft-ot nyert el.

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
A pályázott jogcímek: „Közösségi színterek fejlesztése“ és a „Mûvészeti, néprajzi, egyházi és helytörténeti értékek felújítása, restaurálása“ célterületek.
A pályázatoknak helyt adó határozatok
2012 májusában születtek meg, ezáltal az

A fejlesztések elkészültek, a projektek
megvalósítását a Duna Összeköt Egyesület,
mint Helyi Akciócsoport is támogatta. n
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Pályázati felhívás
n

HORVÁTH ZSOLT

POLGÁRMESTER

Dunaföldvár Város Önkormányzata
csatlakozott az Emberi Erõforrás Minisztérium által meghirdetett Bursa Hungarica
Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.
A pályázók köre „A“ típusú pályázat
esetén:
Az önkormányzat illetékességi területén
lakóhellyel rendelkezõ felsõoktatásban tanuló hallgatók jelentkezhetnek, akik
– szociálisan hátrányos helyzetûek (az
elbírálás idõpontjában a család egy fõre
jutó havi jövedelme nem haladja meg az
érvényes öregségi nyugdíjminimum másfélszeresét 42 750 Ft/vagy a családi körülményeibõl adódó szociálisan hátrányos
helyzet figyelembevétele esetén 57 000
Ft-t),
– teljes idejû (nappali tagozatos), alapképzésben, mesterképzésben, egységes
osztatlan képzésben, vagy felsõfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat,
– a 2012. szeptemberében tanulmányaik
utolsó évét megkezdõ hallgatók,
– a pályázás idõpontjában a hallgatói
jogviszonya szünetel, de a folyósítás idõpontjában már beiratkozott a felsõoktatási
intézménybe.
Ösztöndíj idõtartama: 10 hónap (a

Tájékoztató

a honvédelmi miniszter által adományozott kitüntetésekrõl
TÓTH FERENC

KORMÁNYMEGBÍZOTT

Az október 23-ai nemzeti ünnepünk
alkalmából Dr. Hende Csaba, Magyarország honvédelmi minisztere a honvédelemért végzett munkája elismeréseként Kovács Péternek, Bonyhád város
címzetes fõjegyzõjének a Honvédelemért Kitüntetõ Cím II. osztályú fokozatát,
Dr. Kovács Zoltán rendõr ezredesnek, a
Tolna Megyei Rendõr-fõkapitányság
rendészeti igazgatójának, fõkapitányhelyettesnek a Szolgálati Érdemjel ezüst
fokozatát adományozta. n

2012/2013. tanév II. félév, a 2013/2014.
tanév I. félév.
A pályázók köre „B“ típusú pályázat
esetén:
Az önkormányzat illetékességi területén
lakóhellyel rendelkezõ, a 2012/2013. tanévben utolsó éves, érettségi elõtt álló középiskolások, akik
– felsõfokú diplomával nem rendelkeznek, felsõoktatási intézménybe még nem
nyertek felvételt,
– szociálisan hátrányos helyzetûek (az
elbírálás idõpontjában a család egy fõre jutó havi jövedelme nem haladja meg az érvényes öregségi nyugdíjminimum másfélszeresét 42 750 Ft/vagy a családi körülményeibõl adódó szociálisan hátrányos helyzet figyelembevétele esetén 57 000 Ft-t),
– a 2013/2014. tanévtõl kezdõdõen felsõoktatási intézmény keretében teljes idejû
nappali tagozatos, alapképzésben, mesterképzésben, egységes osztatlan képzésben,
vagy felsõfokú szakképzésben kívánnak
részt venni.
Ösztöndíj idõtartama: 3x10 hónap (a
2013/2014. tanév, a 2014/2015. tanév, a
2015/2016. tanév.
A pályázat kötelezõ mellékletei:
– az EPER-Bursa rendszerben kitöltött
és aláírt pályázati ûrlap,
– a felsõoktatási/oktatási intézmény által
kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás a
2012/2013. tanév elsõ felérõl.

– igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élõk egy fõre jutó havi nettó jövedelmérõl,
– a szociális rászorultság igazolása:
munkanélküliség, betegség, család vagyoni helyzete stb.
– Személyi adatok és lakcím igazolása.
A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa
rendszerben pályázói regisztráció szükséges. A regisztrációt követõen tölthetik fel
adataikat a csatlakozott önkormányzatok
pályázói. (Elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/palybelep.aspx.)
A személyes és pályázati adatok feltöltését követõen a pályázati ûrlap kinyomtatva
és aláírva a fent meghatározott kötelezõ
mellékletekkel együttesen érvényes.
Hiányos pályázat esetén a pályázati határidõn belül van lehetõség a hiánypótlásra.
A pályázat benyújtásának határideje:
2012. november 23.
A pályázattal kapcsolatos dokumentumok és információk www.dunafoldvar.hu
és a www.emet.gov.hu honlapról letölthetõek, felvilágosítás kérhetõ a polgármesteri hivatal 1. számú irodájában.
Pályázatot a polgármesteri hivatal 1.
számú irodájába kell benyújtani.
7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.
A pályázatokat a Képviselõ-testület Oktatási-, Kulturális-, Egészségügyi-, Szociális-,
Ifjúsági és Sport Bizottsága bírálja el. n

Elismerés a
Takarékossági Világnapon
A Takarékossági Világnapon két évtizedes színvonalas munkája elismeréséül a
Takarékszövetkezeti Érdemérmet vehette át Madár Imréné, a Dunaföldvár
és Vidéke Takarékszövetkezet központjának könyvelõje. A kitüntetést Demján
Sándor az Országos Takarékszövetkezeti Szövetség elnöke és Varga Antal az
OTSZ ügyvezetõje adta át a tatabányai
országos ünnepségen.
n
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Madár Imréné több mint 20 éve dolgozik a Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezetnél. Pályakezdõként is a központban végezte munkáját, elõször a fõkönyvelõ mellett segédkezett, majd pénzügyi területre került, jelenleg pedig fõkönyvi könyvelõként dolgozik.
5.

Madár Imréné

Elmondása szerint az erkölcsi és anyagi
elismerés váratlanul érte. Volt már része
megyei díjazásban, így nem gondolta,
hogy országos jutalmazásban is részesül
majd, márpedig a Takarékszövetkezeti Érdemérem országos szintû kitüntetés. „A Ü

Ü kollektíva, a munkatársak segítsége nélkül nem sikerülhetett volna“ - mondta.
A felterjesztõ, Jákli János tájékoztatása
szerint a Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezetnek az elmúlt évek során mutatott teljesítményével sikerült elérnie, hogy
minden évben javaslatot tehet egy-egy országos díjazásban részesülõ munkatársa
személyére. Így volt ez az idén is.

Az ügyvezetõ a gazdasági válsággal kapcsolatos kérdésre válaszolva elmondta, hogy
a válság bizonyos mértékig kedvezett a takarékszövetkezeteknek, mivel a devizahiteleket forinthitellel kiváltó program fõ forrását
e pénzintézetek adták. „Az államosítás veszélye nem fenyegeti a takarékszövetkezetetek“ - mondta Jákli János, aki azt is elmondta, hogy a magyar állam 100 százalékos tu-

Gazdálkodók, élelmiszer-elõállítók figyelem
Kötelezõ agrárkamarai regisztráció
Az augusztus 1-jétõl hatályos új agrárkamarai törvény alapján a 2013. február
1-21. között tartandó országos kamarai
választásokkal MEGALAKUL AZ ÚJ
NEMZETI AGRÁR- ÉS ÉLELMISZER
KAMARA. A törvény értelmében a hazai mezõgazdasági és élelmiszer-feldolgozó szektor összes szereplõje, így a
gazdasági társaságok mellett az õstermelõk és az egyéni vállalkozók is alanyi jogon tagjaivá válnak az új egységes köztestületnek.
Az új kamara legfõbb feladata a magyar agrárium megerõsítése, versenyképességének növelése és érdekeinek
hatékony védelme lesz, kibõvült közfeladatokkal és hasznos tagi szolgáltatásokkal.
Határidõ: 2012. november 30.

A törvény elõírja, hogy a leendõ tagok
2012. november 30-ig kötelesek bejelentkezni a nyilvántartásba az agrárkamara
honlapján keresztül (www.agrarkamara.hu), és megfizetni az egyszeri 5.000 Ftos nyilvántartásba vételi díjat. Eddig már
közel százezren teljesítették ezt a kötelezettségüket.
Amennyiben ön még nem tette meg,
mielõbb regisztráljon, mert a november
30-ai határidõ a kamarai választásokon
való részvételre nézve jogvesztõ!
Regisztráció: www.agrarkamara.hu
Most megéri minél elõbb regisztrálni: a
NOVEMBER 15-ig regisztrálók ingyenesen kézhez kapják az agrárkamara új emailes szolgáltatását, a hetente frissülõ
KAMARAI PIACFIGYELÕT, amely a
növénytermesztési és állattenyésztési ága-

Vöröskeresztes akció a
rászorultak felderítésére
A tél és az ünnepek közeledtével a Magyar Vöröskereszt városi szervezete akciót indított a rászorultak támogatására. Kuti Valéria elnök a nyilvánossághoz fordult, hogy a segítség minél több
emberhez eljusson a következõ hetekben.
n
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Sok az úgynevezett csendes nélkülözõ,
aki gondjait, problémáit nem tárja a nyilvánosság elé, nem jelentkezik segélyért,
ugyanakkor környezete tisztába van
anyagi nehézségeivel. Többségük egyedülálló, idõs ember, esetleg munkanélküli vagy nagycsaládos, tartósan beteg. A
szervezet kéri, hogy aki ismer ilyen eseteket, jelezze a Vöröskereszt aktivistáinál. A felderítésükben részt vesznek az

Kuti Valéria

iskolák pedagógusai, az orvosok, védõnõk, az egyházak is. Mivel sokan nem
merik felvállalni nyilvánosan anyagi
gondjaikat, a Vöröskereszt akciója, biztosítja számukra a névnélküliséget, az inkognitót.
6.

lajdonát képezõ Fejlesztési és Hitelbank kisebbségi részesedést vásárolt a Magyar Takarékszövetkezeti Bankban avégett, hogy az
általa kedvezményesen nyújtott hiteleket
megpróbálja a takarékszövetkezeti szektoron belül eljuttatni a kis- és középvállalkozásokhoz. „Ha ez megvalósul, ebbõl is csak
profitálhatnak a takarékszövetkezetek“ zárta le tájékoztatóját Jákli János. n
zatok aktuális piaci híreit, adatait gyûjti
össze.
SEGÍT A KAMARAI TANÁCSADÓ
ÉS A FALUGAZDÁSZ!
Ha technikai segítségre van szüksége a
regisztrációhoz, azt ingyenesen igénybe
veheti országszerte a 200 kamarai tanácsadó irodában (lista: umvp.agrarkamara.hu) és az országos falugazdász hálózatnál is. A KAMARA KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATA IS SEGÍTI A REGISZTRÁCIÓT: 06-80-911-078 illetve
regisztracio@agrarkamara.hu.
Az Agrárkamara ezen felül november
hónapban regisztrációs fogadóórákat is
szervez a vidéki településeken, ahol a kamarai tanácsadó segítségével kényelmesen, helyben intézheti el regisztrációját.
Figyelje a településekre kihelyezett plakátokat!
Agrárkamarai tanácsadó: Bán Bálint
Géza (7030 Paks, Tolnai u. 2. I. em.; telefon: +36-30-286-87-45) n
A rászorultak száma évrõl évre nõ. Segítésükre adományokra van szükség. Az
ünnepek közeledtével fõleg tartós élelmiszert, ruhákat, játékokat várnak az adakozni szádékozóktól a Vöröskereszt
munkatársai a szervezet piactéri raktárában minden szombaton 9 és 11 óra között.
A karácsonyi csomagosztást december
22-én tartják majd; ezen a napon a Béke
téren az önkormányzat támogatásával
bográcsban babgulyást fõznek majd, amit
a helyszínen lehet elfogyasztani. Az idõsek, betegek számára a Vöröskereszt
munkatársai kérésre házhoz szállítják az
ételt és az ajándékcsomagot is.
Tekintettel az elmúlt év kemény téli
napjaira, a szervezet felkészült a hajléktalanok és a rászorultak idõleges elszállásolására is, amennyiben az idõjárási viszonyok úgy alakulnak. n

Szívességbank

Kiss Lajos Csaba

A „Légy készen a családra“ címû projekt keretei között a szívességbankokról, kalákakörökrõl tartott elõadást
Kiss Lajos Csaba.
n

BALOGH EMESE

Kalákakör, szívességbank - így nevezik
az olyan csoportokat, melyek tagjai az

egymásnak végzett munkát saját belsõ fizetõeszközben számolják el. A csoport
többnyire egymáshoz közel lakó, dolgozó
emberekbõl áll, akik bartelkapcsolatokat
építenek, azaz nem pénzzel, hanem saját
termékekkel, szolgáltatásokkal fizetnek
egymásnak.
Mint azt Kiss Lajos Csaba elmondta a szívességbankok mozgalmát egy kanadai aerobikedzõ indította
el, aki - munkanélküli lévén
- úgy jutott hozzá bizonyos
szolgáltatásokhoz, termékekhez, hogy cserébe például lefogyasztotta a szerelõt,
aki a kocsiját megjavította,
vagy edzette a festõ gyermekeit, aki cserébe kifestette a lakását.
Magyarországon
az
1990-es években jelentek

Polgárõrök továbbképzése

lem és a mentõszolgálat munkatársai is, és
a polgárõrségek vezetõi a kurzusok folyamán pénzügyi, könyvelési ismereteiket is
bõvíthették. n

A németkéri polgárõrszervezet továbbképzés céljából
sikerrel pályázott a
Duna
Összeköt
Egyesülethez, így a
Leader programban elnyert egymillió forintból hetven
megyei polgárõr ismereteinek bõvítése
történhetett meg.
n

meg a szívességbankok, kalákakörök,
melyek amellett, hogy tagjaik bizonyos
esetekben munkájukkal, terményeikkel
tudják a pénzt helyettesíteni rendkívül
jó közösségformáló mûhelyekké válhatnak. n

Felhívás
n

POLGÁRMESTERI HIVATAL

DUNAFÖLDVÁR
Jogszabályváltozás miatt a 2012.
november hónap végén esedékes
gyermekenként 5.800 Ft (rendszeres
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gyermekvédelmi

A németkéri képzéssel párhuzamosan
oktatást tartottak a
megye polgárõrvezetõinek és helyetteseinek is, tudtuk meg
Széles Jánostól, a megyei polgárõrszövetség vezetõjétõl, aki kiemelte, hogy az Országos Rendõr-fõkapitányság és az Országos Polgárõr Szövetség közötti új oktatási
megállapodás szellemében - az országban
elõször - folyt a polgárõrök továbbképzése.
Az elõadások többségében a polgárõrségrõl szóló törvénnyel ismerkedtek meg a
polgárõrök. A továbbképzések tartásában
a paksi rendõrkapitányság munkatársai
mellett közremûködtek a katasztrófavéde-

kedvezményhez

kapcsolódó) pénzbeli támogatást természetbeni támogatásként, Erzsébetutalvány formájában kell nyújtani.
Az Erzsébet- utalványok 2012. november 30-ától 2012. december 14-ig
a polgármesteri hivatal házipénztárában vehetõk át személyesen vagy írásos meghatalmazással a pénztári órákban: hétfõn 9-12 óráig, szerdán 9-12
óráig és 13-15 óráig, pénteken 9-13
óráig. n

7.

Õszi egészségnap az általános
iskolában

Egy nap az egészség jegyében - akár ezt
a címet is adhatták volna annak a kezdeményezésnek, melyet az általános iskola pedagógusai a védõnõi szakszolgálat munkatársaival együtt szerveztek a
diákok számára.
n
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Az októberi nap során több világnapról is
megemlékeztek, például a kenyér, a víz
napjáról. A programok az iskola udvarán
tartott reggeli tornával kezdõdtek. A gyerekek kissé meglepõdtek, de tudatosult bennük, hogy a testkultúra, a mozgás az egészséges életmód meghatározó eleme. Ezután
öt állomáson különbözõ, az egészséghez
kapcsolódó témák, feladatok vártak a részt-

vevõkre. Az elsõ helyszínen az egészséges
táplálkozásról volt szó. Különbözõ kenyereket, péksüteményeket kóstolhattak a gyerekek, megismerhették a kenyérsütés folyamatát is. Ezt követõen a környezetvédele-

Miért fekete a földvári kötény?
A Városi Mûvelõdési Központ elnyerte az Új Széchenyi Terv közmûvelõdési intézmények számára
kiírt, TÁMOP3.2.3/A-11/1-20120080 számú pályázatának támogatását. A konstrukció átfogó célja a
kreatív iparhoz kapcsolódó elméleti ismeretek és gyakorlati tevékenységek körének bõvítése a gyermek- és ifjúsági
korosztály számára.
n
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A pályázat a Városi Mûvelõdési Központ
falain belül valósul meg négy, különbözõ tematikájú szakkör formájában. A pályázat címe és témája: „Miért fekete a földvári kötény?“, az elnyert összeg pedig 15 millió forint. Ahhoz azonban, hogy mindez megvalósulhasson a több mint 100 éves épületre egy
kis átalakítás várt, aminek költségeit is a pályázaton nyert pénzbõl fedezték. A speciálisan kialakított, mind a négy szakkör igénye-

inek megfelelõ teremben november elejétõl
indult az élet.
A dunaföldvári fekete kötény legendáját
10-18 éves gyerekek és fiatalok dolgozzák
fel négy különbözõ szakkörben, melyek
programjának kialakításakor a lehetõségeket és az adott korosztály igényit és érdeklõdési körét figyelembe vették a pályázat
lebonyolítói.
A kézmûves szakkört az 5-8. évfolyam
számára szervezték. Fõ célja a helyi közösség összetartó erejének erõsítése, az
egyéni alkotóképesség, kreativitás fejlesztése, a tehetséggondozás; a fazekasság, bõrmûvesség, csuhézás elméleti és
gyakorlati ismereteinek átadása, építve a
helyi hagyományokra. A foglalkozások
során a gyerekek az elméletben elsajátított
ismereteket a
gyakorlatban is
8.

mé volt a fõszerep. Szó volt a szelektív hulladékgyûjtésrõl, a vizek, a levegõ tisztaságáról. Ásványvizeket lehetett kortyolgatni,
melyek hatásairól is tájékoztató hangzott
el. A harmadik állomáson a zöldségek,
gyümölcsök fontosságát ismerték meg a diákok, szó esett a vitaminok szerepérõl,
szükséges mennyiségérõl is. Sikert aratott a
gyakorlati feladat: bekötött szemmel zöldséget, gyümölcsöket rágcsáltak a tanulók, s
ízeik alapján ismerték fel azokat. Külön
helyszínen került szóba a lelki egészség, a
lelki harmónia, az embertársaink iránti tisztelet, a tolerancia fogalma.
A nap a Duna-parti táborban zárult, ahol
a csapatok a magukkal hozott készletekbõl
készítettek szendvicseket. A különbözõ
formájú és összetételû szendvicsek a gyerekek kreativitásáról tanúskodtak, s a kellemes õszi idõben még a játék, szórakozás
is belefért a délutáni órákba. n
alkalmazzák tárgykészítéssel, technikák
alkalmazásával, gyakorlással.
A 9-12. évfolyam számára szervezett
grafikai szakkörön a foglalkozás résztvevõi megismerik a sokszorosítható grafikai technikák kialakulását, a rézkarc
technikát használó legismertebb mûvészeket és munkásságukat, a rézkarcra jellemzõ képzõmûvészeti válfajokat, a rézkarc technika lehetõségeit és korlátait, a
fény-árnyék kontraszt használatát, a tükörkép kialakulását, alapvetõ kompozíciós fogalmakat és szabályokat, a rézkarc
jellegzetes eszközeit és anyagait, valamint ezeknek a biztonságos használatát.
A foglalkozás résztvevõi megtanulják és
begyakorolják a rézkarc készítésének folyamatát a vázlatoktól a kész levonatig, a
rézkarchoz szükséges eszközök és anyagok használatát.
A színjátszó szakkör az 5-8. évfolyam
tanulóit szólítja meg. A foglalkozásokon a
gyerekek megismerkednek a drámajátszás
kialakulásával, történetével, alapfogalmaival, valamint a helyi színjátszás történetével, hagyományaival. Drámapedagógiai
gyakorlatok segítségével tanulják meg a
színpadi játék alapjait, tapasztalatokat szereznek a színjátszás hasznosításáról a mindennapi életben. Megismerik a fekete kötény legendáját, illetve annak történelmi
környezetét, amit aztán a szakköri találkozások során színpadra is állítanak.
A 9-12. évfolyam számára szervezett
elektronikus sajtó történetét, mûfajait Ü

Ü feldolgozó szakkörön a fiatalok megismerkedhetnek az elektronikus sajtó (rádió,
tv, online újságírás és a közösségi oldalak
szerepe) kialakulásával, mûfajaival. A
gyakorlati órák során bepillantást nyerhetnek a különbözõ szerkesztõségek életébe,
munkájába. Lehetõségük lesz a technikai
eszközök, számítógépes programok kipróbálására és használatára, médiában dolgozó szakemberek segítségével.
A szakkörök három szakaszból épülnek fel: elõször az elméleti alapfogalmakkal ismerkednek meg a résztvevõk,

majd a gyakorlati szakasz következik, zárásként pedig a dunaföldvári várudvaron
vesznek részt egy egyhetes táborban. Az
egy hét alatt az egész évben tanultakat
felhasználva hozzák létre azt a produkciót, amelybõl kiderül, miért is fekete a
földvári kötény.
„Mind a négy szakkörhöz viszonylag
drága és sokfajta eszköz szükséges. Az Új
Széchenyi terv pályázatában arra is volt
lehetõség, hogy ezeket beszerezzük, és a
résztvevõk hozzáférjenek a megfelelõ minõségû technikához. A kézmûvesek - töb-

Százezren kaphatnak támogatást
informatikai és nyelvi képzésekhez
n

TÓTH FERENC

KORMÁNYMEGBÍZOTT

Százezer felnõtt kaphat támogatást az
„Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése“ elnevezésû uniós projekt elindításának köszönhetõen. A felnõttképzési
program kiemelten kezeli a munkanélkülieket, a kismamákat, a romákat, a legszegényebb környezetben élõket és a 45 év felettieket. A kezdeményezésre bárki jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves és nincs nappali tagozatos államilag finanszírozott középiskolai és felsõoktatási hallgatói jogviszonya, illetve nem vesz igénybe más, azonos témájú uniós képzési támogatást. Az

élethosszig tartó tanulás jegyében a képzéseknek nincs felsõ korhatára. A jelentkezõk
a következõ két évben az ország egész területén összesen 300 képzõ helyen tanulhatnak majd.
A projekt keretösszege több mint 12,5
milliárd forint. Egy jelentkezõ maximum
bruttó 90 ezer forint képzési keretösszeg
felhasználására jogosult. A hátrányos
helyzetû kistérségekben élõknek csak 2
százalékos önrészt kell befizetniük, a többieknek 5 százalékos az
önrész.
A képzésekrõl bõvebb
tájékoztató a www.tudasodajovod.hu oldalon található. n

Köszönet a több évtizedes munkáért
Október 2-án a városháza nagytermében a városvezetés nevében Horváth
Zsolt polgármester ünnepélyes keretek
között köszöntötte a hivatal és a város
közintézményeinek nyugdíjasait. A rendezvény immár hagyománnyá vált, nem
véletlen, hogy az érintettek közül évrõlévre sokan megjelennek ez alkalommal.
n
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Zenés, verses mûsorral kezdõdött a program, majd a polgármester köszöntõjével
folytatódott. Horváth Zsolt beszédében kifejtette, hogy képviselõként 1998 óta vesz
részt a város közéletében, ez idõ alatt sok
önkormányzati dolgozóval volt munkakap-

csolata, többségüket személyesen is ismerte. Örömét fejezte ki, hogy polgármesterként köszönthette a nyugdíjasokat, akik
hosszú éveken, évtizedeken át a városért, a
közösségért dolgoztak. Mint mondta, Ü
9.

bek között - saját fazekas korongot, a grafikusok pedig speciális rézkarcnyomót
használhatnak. A színjátszóknak nagy segítség lesz a megfelelõ díszlet és jelmez
elkészítése, az elektronikus sajtó szakkör
fiataljainak munkáját pedig számítógép,
film- és hangszerkesztõ programok, kamera és fényképezõ segíti majd.“ - mondta Pataki Dezsõ projektmenedzser, aki
hozzátette még: „akik pedig most kaptak
kedvet, egy percig se essenek kétségbe,
hiszen 2013 õszén újra indul mind a négy
szakkör.“ n

Rajzpályázat az
alsó tagozaton
A Beszédes József Általános Iskola alsó tagozatán ebben a tanévben is meghirdették az õszi rajzpályázatot az Állatok Világnapja alkalmából.
n

KUTINÉ PÉTER ILONA
A pályázat sikerességét a beérkezett
127 rajz mutatta. A zsûri 12 munkát díjazott, ezen kívül még 75 rajz került a kiállított munkák közé. Az ünnepélyes
eredményhirdetést 2012. október 8-án
tartották az iskola könyvtárában. A mûsorban az 1-2. osztályosok dalokkal, a 34. osztályosok mesével köszöntötték a
díjazott tanulókat, a megjelent szülõket
és pedagógusokat. A rendezvény jó hangulatú, közös énekléssel zárult.
A díjazott tanulók:
1. osztályosok: I. Gogarten Philipp
1.a, II. Markovics Ádám 1.a, III. Rusznyák Vivien 1.a
2. osztályosok: I. Mittág Jázmin Eszter 2.a, II. Bognár Annamária 2.b, III.
Boros Szabolcs 2. b
3. osztályosok: I. Vácz Balázs 3.b, II.
Bell Mia Coco 3.a, III. Farkas Nikoletta
3.c
4. osztályosok: I. Mendi Milán 4.b, II.
Bencze Liza 4.a, III. Simon Norbert 4.a. n

Ü fontos, hogy évente legalább egy alkalommal megköszönjék munkájukat, illetve,
hogy számítsanak rájuk, hiszen nagy
mennyiségû tudást, tapasztalatot gyûjtöttek
össze munkásságuk során, melyre a városnak jelenleg is szüksége van.
Az ünnep arra is lehetõséget adott, hogy
a régi kollégák találkozzanak egymással,
felelevenítsék aktív koruk emlékeit. Többen az év során csak ez alkalommal találkoznak egymással.
Korábban a nyugdíjkorhatár elérése után
lehetõség volt arra, hogy a nyugdíjas még
éveket töltsön a pályán. A jelenlegi jogszabályok ezt nem teszik lehetõvé, pedig több
nyugdíjas korú még magas színvonalon

Idõsek világnapja
Az ENSZ Közgyûlésének határozata
alapján elõször 1991-ben rendezték meg
az idõsek világnapját, melynek célja az
volt, hogy középpontba helyezzék a méltóságteljes öregkort.
A 2001-es népszámlálási adatok szerint
Magyarországon ma minden ötödik ember idõskorúnak számít, azaz már betöltötte a hatvanadik életévet. Az elõzõ
népszámláláshoz képest jelentõsen csökkent a többgenerációs családok száma,
az idõs emberek többsége egyedül vagy
másik idõssel él együtt.
n

BALOGH EMESE
Dunaföldváron a Napsugár Integrált Szociális Intézmény Alapszolgáltatási Központja szervezett gálamûsort a mûvelõdési
házban az Idõsek Világnapja alkalmából. A
vendégek között ott voltak az ellátottak, az
önkormányzat munkatársai, az együttmûködõ szervezetek tagjai és képviselõi.

A Zene Világnapján
A Zene Világnapját 1975 óta ünnepeljük. Az UNESCO Yehudi Menuhin világhírû hegedûmûvész idõpont javaslatát fogadta el: így október 1-jén a világ
minden pontján különös figyelmet szentelnek a zenének.
n

BALOGH EMESE

Dunaföldváron a külvégi alsó tagozatosok Botka Nóra és Horváth Péter pedagógusok vezetésével emlékeztek meg a zenei

tudná ellátni munkáját.
Kovács Pálné 17 évet töltött a városházán, öt éve nyugdíjas, tehát az érintettek
közül a fiatalabb generációhoz tartozik.
Elmondása szerint a nyugdíjba vonulás
számára nem jelentett nagy változást, hiszen az otthoni munka, a család, az unoka
lekötötte szabad idejét. A város közélete
iránt ma is érdeklõdik, ha teheti, meglátogatja volt kollégáit. Eddig minden találkozón részt vett, tetszett neki a gyerekek mûsora, s örült, hogy sok régi munkatársával
találkozhatott.
Az ünnepség résztvevõi megemlékeztek
idén elhunyt munkatársaikról is: Héregi
Ferencrõl és Hajnal Józsefnérõl. n

Olvasói levél

Cirmos cica emlékére

„Olyan gálamûsort állítottunk össze,
amelyben mindenki örömét lelhette“mondta Jung Katalin, az alapszolgáltatási központ vezetõje. A mûsorban felléptek a Levendula Alapfokú Mûvészeti Iskola citerásai, a Harmónia Zeneiskola
népdalénekesei, musicalrészleteket adtak
elõ a zsigecesek, és színpadra léptek az
alapszolgáltatási központban mûködõ
klub tagjai is.
A gálamûsort követõ vendéglátásban
önkéntesek is közremûködtek: süteményeket, szendvicseket készítettek, dekorációt
gyártottak.
Jung Katalin tájékoztatója szerint az
alapszolgáltatási központban havonta
több elõadást, foglalkozást is tartanak
idõs emberek számára. Elsõsorban a betegségek megelõzése, a természetgyógyászat, a diéta érdekli az ellátottakat;
ezért ilyen témájú programokat szerveznek. Ezekre a foglalkozásokra szeretettel
várják a klubtagok mellett az érdeklõdõket is! n

Brutálisan agyonvertek egy kiscicát
Dunaföldvár város központjában. Hónapokkal ezelõtt egy dobozban érkezett kettõ kiscica azzal, hogy neveljem fel, vagy
keressek szeretõ gazdit. Én lettem a gazdi,
megszerettem mindkét kiscicát. Cirmosak
voltak. A kicsi cirmos egy napon, amikor
már bátorkodott egy kis távolságra menni,
találkozott egy kutyával, és mivel nem tudott elmenekülni, az torkon ragadta, s így
múlt ki. A testvére erõs, egészséges kandúr volt, igazi szürke cirmos. Jó étvágya
volt, gyorsan fejlõdött, szép volt és barátságos. Ismerte az autót, amivel érkezett az
ebéd és a vacsora. Cirmi névre hallgatott.
Egy szerdai napon, amikor jól teleette magát, elment napozni, a helyétõl körülbelül
húsz méterre. Egy transzformátorház tövénél napozott és pihent. Ez az építmény
egy iskola hátsó bejáratánál van, ahonnan
feltehetõleg sok gyerek indul haza. Meglátták a cicát, fogtak egy hatalmas terméskövet, amit a virágoskertben találtak és
kegyetlenül szétverték a fejét. Esélye sem
volt a túlélésre, csak eltátotta a száját,
hogy ilyen megtörténhet és meghalt. Két
nap múlva találtak rá olyan emberek, akik
szeretik az állatokat, még ha az csak egy
macska is. Van, akinek hiányzik! Volt
egy társa is, akivel együtt játszottak és ettek, most õ is szomorú. Belenézett a dobozba, amiben elszállítottam a kis testet.
Egy kertben lett eltemetve. A kõ, amivel
agyonverték a sírjára került.
Aki ezt elkövette, késõbb más élõlénynyel is megteszi?
S. E.
(név a szerkesztõségben)

világnapról, a
Harmónia Zeneiskolai növendékeinek
pedig Menyhei
Ádám, a Zeneakadémia zongora tanszakos növendéke adott koncertet
a mûvelõdési házban. A felcsendülõ Liszt
és Chopin darabokhoz a fiatal tehetség információkat is kapcsolt; hallgatósága számára értelmezte a zenemûveket, segítette a
legkisebbek számára is az értõ zenehallgatást.

Mint azt Cseharovszky Tatjána, a Harmónia Zeneiskola vezetõje elmondta, a
dunaföldvári zeneiskolások maguk is egyre rutinosabb fellépõk, hiszen egy-egy zenemûvel havonta egyszer bemutatkoznak a
vegyes tanszaki koncerteken, rendszeres
szereplõi a városi rendezvényeknek, félévkor és tanév végén nagyszabású hangverseny fõszereplõi. A dunaföldvári diákok
közül azonban kevesen válnak fõállású zenészekké, de évente egy-két növendék
mindig akad, aki zenemûvészeti szakközépiskolában folytatja középiskolai tanulmányait. n
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Könyvbemutató a Városi Könyvtárban
András Ferenc, a helyi újság és televízió
fõszerkesztõje, a veszprémi Pannon
Egyetem adjunktusa könyvét ismerhették meg az érdeklõdõk a Berze-Nagy
Ilona városi könyvtárban azon a beszélgetésen melyet Raffainé Kókány Judit
vezetett.
n

BAKSAY ERIKA

A majd' két éve elkészült munka nem kimondottan populáris olvasnivaló, inkább
szakirodalom, de a filozófia iránt érdeklõdõ, gondolkodó ember számára is tanulságos lehet.
„A kommunikációs tér filozófiája“ méretre kicsi, 130 oldalas mû, tartalma azonban igen sûrû - mondta András Ferenc. Mint általában a filozófiai mûvek, alapvetõen nem bonyolult, már nyelvi szinten, hiszen csupa ismert, magyar szóból áll, a
megértéséhez azonban tisztában kell lenni
azokkal a kötésekkel, amelyek bizonyos
fogalmakat meghatároznak. A mû címe

nem a médiakommunikációra vonatkozik,
hanem az egyes emberek közti nyelvi
kommunikáció, voltaképp a megértés mechanizmusát vizsgálja. Ez a könyv tíz év
munkáját sûríti össze, rengeteg kutatás,
elõadás, reflexió, kritika átgondolt letisztázása.
Ha egy filozófiai mûvek olvasásában járatlan ember szeretné elolvasni, hogyan
álljon neki?

Felavatták a gólyákat
Ha október, akkor gólyabál a Magyar
László Gimnáziumban. Az ünnepélyes
alkalomra október 19-én került sor, mikor is a felsõbb évesek felavatták, maguk közé fogadták diáktársaikat a 7.a illetve a 9.b osztályosokat.
n

SZABADOS SÁMUEL

A házigazdák a múlt év gólyái a 8.a illetve a 10. b osztályosok voltak. A mûsort vidámság és humor jellemezte. Volt tanárparódia, egy képzeletbeli osztályfõnöki óra
keretei között, villámtréfák, táncösszeállítások, de láthattak a jelenlévõk egy rövid
kalandfilmet is Varró József és Horváth
Balázs tanár urak fõszereplésével. A gólyaeskü a különbözõ fogadalmak mellett a
hûségre szólította fel a fiatalokat, majd felcsendült a „Reggelente késve megyünk be
az iskolába…“ kezdetû MLG induló is.
Nagy izgalom kísérte a gólyakirály és
királynõválasztást. A királyi párokat a két
kezdõ évfolyamból a felsõbb évesek titkos
szavazással választották. A gyõztesek tortát kaptak jutalmul, majd a fejükre illesztett koronában keringõvel nyitották meg a
bált.

Nánai Levente nyolcadikos diák az egyik
szervezõje és szereplõje volt az estének. Elmondása szerint sokat próbáltak, szerették
volna mûsorukkal emlékezetessé tenni az elsõsök számára ezt az estét. A céljukat nagy
valószínûséggel elérték, hiszen Pintér Petra
hetedikes gólya szerint nagyszerû volt a mûsor, sokat nevettek, jól szórakoztak. Örültek,
hogy ezen az estén a gimnáziumi élet egy
másik arcát is megismerhették. Petra úgy érzi, hogy ezek után már igazi „emelgés“ diáknak tekintheti magát.
11.

Az olvasónak elõször tisztáznia kell magában, mire is kíváncsi. Ha kérdéseket tud
feltenni, már filozófus. A filozófia ugyanis kérdéseket tesz fel, nem válaszokkal
szolgál, mint a teológia. Ha a kommunikációval, a megértéssel kapcsolatban vannak
kérdései, a könyv befogadható.
Vagyis ez a könyv, és úgy általában a filozófia szolgálhat tanulságokkal a hétköznapi ember számára? Mire jó nekünk
maga a filozófia?
A filozófia nem úri huncutság. A gondolkodó ember kérdéseket tesz fel önmagának, kételyei vannak a saját életére vonatkozóan. A ki vagyok én, vajon a saját
életemet élem-e, vajon mennyire a megfelelésrõl szól az életem-féle kérdések
bennünk vannak. Mikor teszek jót vagy
rosszat? Mire való vagyok? Mik a szerepeim? Mi az, apának lenni, anyának lenni? Ezek életünket meghatározó kérdések. Embernek nevezhetõ-e, akiben ezek
a kérdések nem fogalmazódnak meg? A
filozófia ezzel foglalkozik, így filozófus
mindenki, aki kérdez, és válaszokat keres. n
Varga Máté 9.b osztályos gólya sokat
hallott korábban a gimi életérõl, hiszen
bátyja, édesapja és nagynénje is ide járt.
Tetszett neki a mûsor, különösen a paródiák. Elmondása szerint a két hónap során
sok barátot szerzett, a felsõbb évesekkel is
jó a kapcsolata. Jól érzi itt magát, mert a
tanulás mellett sok élmény érte az itt töltött
idõ alatt.
Természetesen nem maradt el a tanárgólyaavatás sem. Szeptembertõl tanít a
gimnáziumban
német
nyelvet
Führpaszné Fekete Gabriella, aki nem
idegen helyre érkezett. Tíz éve ikertestvérével együtt itt érettségizett. Egyetemi
évei után Budapesten dolgozott, de minden vágya az volt, hogy taníthasson, és
szülõvárosához, Pakshoz közel kerüljön.
Vágyai teljesültek: Pakson lakik, s innen
jár Dunaföldvárra tanítani. Mint mondta,
tudta, hogy jó helyre kerül, hiszen diákként is jól érezte magát a Magyar László
Gimnáziumban. Volt tanárai kedvesen
fogadták, sokat segítenek neki. Õrül annak, hogy az iskola bensõséges, családias
hangulata az idõk során mit sem változott; szerinte a tanárok és diákok kapcsolata nagyon emberi, közvetlen, a kölcsönös tiszteleten alapul, ami az egyik legnagyobb értéke a gimnáziumnak. n

Nyílt nap a dunaföldvári
Magyar László Szakiskolában
és Speciális Szakiskolában!

Nyílt nap a dunaföldvári
Magyar László
Gimnáziumban!

2012. november 27. kedd

2012. november 27. kedd

Ismerd meg középiskolánkat!

Ismerd meg középiskolánkat!

Program:
8.00 - 8.35 óra: Általános tájékoztató
8. 45 - 12.15 óra: tanmûhelyek bemutatása
hegesztõ, szerkezetlakatos
konyha, étterem
panzió
varroda

Program:
8.00 - 8.35 óra: Általános tájékoztató
8. 45 - 10.25 óra: Interaktív játékos vetélkedõk,
biológiai, kémiai kísérletek
(egyénileg, párban vagy akár csapatban)
10.35-12.15 óra: tanórák látogatása

Nagy szeretettel várunk minden érdeklõdõt!

Nagy szeretettel várunk minden érdeklõdõt!

Magyar László Szakiskola
7020 Dunaföldvár,
Templom u. 9.

Magyar László Gimnázium
7020 Dunaföldvár,
Templom u. 5.

Információ:
Csizmadiáné Mihálovics Magdolna
igazgatóhelyettes
Tel.:75/ 541-265, 541-266

Információ:
Balogh Emese igazgató
Tel.:75/ 541-269, 541-270
e-mail: magyarlaszlogimi@freemail.hu

A Szüret Ízei
A szüreti fesztivál keretében tizedik alkalommal gyûltek össze a csapatok,
hogy elkészítsék a szüret idején szokásos
ételeket.
n

SZIEGL ERIKA
Az idén egy igazán kellemes, jó hangulatú verseny zajlott a várudvaron, ami inkább szólt a barátkozásról és kikapcsolódásról, mint a versenyrõl. Vidám baráti
társaságok, munkahelyi közösségek, civil
szervezetek gyülekeztek már kora reggel,
hogy a kiírt határidõre elkészüljenek a finomabbnál finomabb ételekkel. Tíz óra
körül már olyan illatok szálltak a levegõben, hogy a várudvar környékén lakóknak
is megkordult a gyomra.
A Dr. Wartig László, Ráthgéber László
alkotta zsûri az idén kiegészült egy
gasztroblogger lánnyal: Gerlachfalvi Rékával (Gasztro Réka néven bloggol a
neten), aki a friss kívülállóságot hozta a bírálatban.
A kilenc csapat teljesítménye minimális
pontszámmal tért el egymástól, ezért a
zsûri úgy döntött, hogy idén három kü-

löndíjat is kioszt. Gerlachfalvi Réka
gasztronómiai különdíját a Dunaföldvári
Sárkányhajó Klub káposztás babgulyása
kapta, a zsûri különdíját a Szent Rókus
Borlovagrend birkapörköltje, a szervezõ
Tourinform iroda díját pedig a vöröskeresztes lányok felejthetetlen galambragu
levese érdemelte ki.
A harmadik helyen Görög István birkapörköltje végzett. Ismét kitett magáért az
Eszterlánc Óvoda csapata, tagjai egy igazi
hagyományos gulyáslevessel a második
helyen végeztek. Az elsõ helyet a Váradi
Metál Kft. klasszikus csülökpörköltje szerezte meg.
A szervezõ Tourinform iroda négy jubiláló csapatnak - a Dunaföldvári Kertbarát Klubnak, a Dunaföldvári Polgárõrségnek, ifj. Süveges József és Barátainak illetve Görög István és Barátainak köszönte meg, hogy tíz éve megszakítás nélkül
elfogadják a meghívást, jó és kevésbé jó
körülmények között is számítani lehetett
rájuk.
Az I love Dunaföldvár oldalra feltett
fotók tanúsítják, hogy érdemes lesz jövõre is eljönni a Szüreti Fesztivál fõzõversenyére. n
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Karácsonyi
ajándék-ötlet
házi könyvtárba való
helyi kiadványok:
SZERETETTEL VÁR MAGYARORSZÁG
3.500 Ft
DUNAFÖLDVÁR TÖRTÉNETE
AZ ÕSKORTÓL NAPJAINKIG

2.500 Ft
SZERETTEL VÁR DUNAFÖLDVÁR
2.000 Ft
FÖLDVÁRI TABLÓ ( II. KÖTET )
1.800 Ft
BESZÉDES JÓZSEF ÉS DUNAFÖLDVÁR
1.500 Ft
VÁRBÓL VÁRBA (MESEKÖNYV)
1.500 Ft
SZERETETTEL VÁR DUNAFÖLDVÁR (DVD)
1.500 Ft
A kiadványok megvásárolhatók a
Tourinform irodában. (várudvar)

„szívhez szóló varázs“
„Ez a fajta zene számomra bizonyos kábítószer,
amelyre néha nagyon szomjazom.“
(Liszt Ferenc a cigányzenérõl)
A Földvári tabló elsõ kötetében a Gallai
házaspár írását olvashatjuk a Patikárius testvérekrõl. Ez az írás a cigányzenész dinasztia tagjai közül Ferkóra fókuszál, aki a magyar mûvészvilág legjavának muzsikált. Hallgatói között volt
Vörösmarty és Petõfi, Kemény Zsigmond és a zeneszerzõ Frank Ignác.
n

LUKÁCSI PÁL

Tegyünk egy kis idõutazást! 1840-ben
járunk Földváron. (A korabeli térképek
szerint Foldvaron.) A csárdákból, kocsmákból cigányzene hallatszik, amely hangulatos, könnyû aláfestést jelent a vacsorázó vendégek számára. Erre a zenére mulat
a magyar ember örömében, s leginkább ez
a gyógyír a bánatra is.
Ebben az idõben népszerûek voltak a cigányzenekarok. Minõségüket mindig a
prímás játéka, rátermettsége határozta
meg. Közismert tény, hogy a cigányok között a zene volt az érvényesülés szinte
egyetlen lehetõsége. A cigány zenei kultúra továbbörökítette a magyar népzene dallamvilágát, hagyományait. Földváron volt,
aki Berkes bandáját kedvelte, mások inkább Márkus zenekarára esküdtek. A földváriak sokáig nem tudták elfeledni a Gárdonyból származó Patikárius fivérek csodálatos hegedûjátékát a Kis utca (ma Jókai
Mór utca) északi részén, a helyiek el is nevezték késõbb Fülemile (ma Petõfi Sándor) utcának.
Patikárius (eredeti neve Dudás) Imre
Gárdonyból költözött Dunaföldvárra.
Négy fia volt: Károly, Imre, János és Ferenc. Valamennyien az 1800-as évek elsõ
harmadában születhettek; Ferkó 1827-ben.
Több forrás megerõsíti, hogy az apa Vörösmarty Mihályt is tanította hegedülni.
(Gyulai Pál is szól errõl Vörösmarty-életrajzában.)
A Patikárius testvérek (a Pallas nagy lexikonban: Patikárus) mindnyájan muzsikusok lettek, de közülük Ferkó tett szert
országos, sõt európai ismertségre.
A négy fiú eleinte a földvári csárdákban
muzsikált. Károly hegedûn, Imre cimbalmon és brácsán, János gordonkán játszott
kitûnõen, de Ferkó mindhármukat fölülmúlta játéktechnikában és elõadásmódban.

Cziráky Gyula monográfiájából tudjuk,
hogy hírük hamar elért a fõvárosba is:
1845-ben Rózsavölgyi felvitte õket Pestre, s ott kávéházakban, vendéglõkben,
bálokon zenéltek. A nagyobbrészt német
nyelvû fõvárosban a bandák száma fõleg
vidékrõl növekedett, ahol a magyar zene
mélyebb gyökereket eresztett. Kovács
Mária Magdolna írja: „Az 1850-es években három együttes elegendõ Pesten:
Sárközi Ferencé, Kecskeméti Józsefé,
Patikárus Ferencé.“ Ekkoriban a cigányzene a kávéházak szórakoztató kínálatának része volt. A kulturális és társasági
élet központjaként mûködtek ezek a kávéházak, ahol meg lehetett vitatni a politikai és kulturális élet eseményeit. Tisztes polgárok olvasgatták a napi híreket,
beszélgettek a világ dolgairól. Mûvészek,
értelmiségiek találkoztak, eszmét cseréltek irodalomról, üzletrõl, a világról. Maga Petõfi is így élt: kávéházakban biliárdozott szabad idejében, és Pest utcáit rótta. Dalait a legenda szerint a nép rögtön
átvette, de ez nem felel meg a valóságnak. Margócsy István irodalomtörténésztõl tudjuk, hogy a Petõfi-dalok „folklorizálódása is polgári csatornákon zajlott: a verseit a pesti cigányzenészek terjesztették el, például úgy, hogy közjáték
gyanánt a színházi elõadások szünetében
adták elõ õket.“
13.

Az 1850-es és 60-as években Ferkó híre az ország minden vidékén elterjedt,
különösen azután, hogy az Alföldön szoros családi kapcsolatba került Boka
Károly cigányprímással. Patikárius Ferkó
elismertségét mutatja, hogy Boka Rózsival kötött esküvõjén Vahot Imre író, kritikus, a Pesti Divatlap szerkesztõje volt a
násznagy, sõt dalidót (zenés-énekes-táncos lakomát) is szervezett a fiatalok tiszteletére.
A Gránátos (ma Városháza) utcában
volt Pest egyik leghíresebb vendéglõje,
mulatóhelye, a Komlókert. Már a szabadságharc elõtt nevezetes hely, hiszen „az
üldözõbe vett magyar nyelv, nemzetiség,
irodalom, mûvészet egyik fõ men- és
gyülhelye“ (Vahot Imre). Patikárius
Ferkó „játéka az eredeti, nemes egyszerûség, szívhez szóló varázs és magabiztosság által tünt ki. Komoly darabjai a
magyar jellemmel olyannyira összhangzó
búskomorság, a sírva-vigadó magyar fájdalom által voltak áthatva“ - írja róla kismonográfiájában Cziráky.
Ifj. Johann Strauss Pesten járva zenekarával itt töltött egy estét. Petõfi és baráti köre is gyakran ellátogatott a mulatóba. A vendégek fõleg a magyar zenéért
jártak ide. A hely fõ vonzereje Patikárius
Ferkó volt, korának egyik legnagyobb tehetségû cigányprímása. A Komló egyik
vendéglõsét Frank Ignácnak hívták, akit
Szabadi Náci néven ismer a magyar nótatörténet. Õ írta a „Befordultam a konyhára“ címû dal zenéjét. Kortársától, Ábrányi Kornéltól tudjuk: „csárdás kompozícióit csak úgy öntötte magából, alig volt
a naptárnak olyan nõi neve, melyre csárdást ne írt volna.“ A korabeli lapok is
megemlékeztek róla, hogy mikor ifj.
Johann Strauss 1846 nyarán Pesten játszott zenekarával, elsõ estéjét a Komlókertben töltötte, és az itteni cigányzene
ihlette a Pesther Csárdás megalkotására.
Az 1850-es években a zene volt az a
mûfaj, amely elsõként törte meg a kényszerû hallgatást, ugyanakkor segített ébren tartani a nemzeti érzést. Krúdy Gyula
szerint - áll a színházmûvészeti lexikonban - a Komlókertben a legkegyetlenebb
abszolutizmus korában is õrizték a hagyományokat, az elfojtott hazafiúi érzést.
„A cigány hegedûjének nincs nyelve.
Nincs. De van lelke. Magyar lelke.“
(folytatjuk)

Rekord részvétel
az utolsó
horgászversenyen
November 4-én tartotta a sporthorgász
egyesület évi utolsó, úgynevezett rablóhal fogó versenyét. A kellemes napsütéses idõjárásnak is köszönhetõen nagyon
sokan, összesen 38-an jelentkeztek a
megmérettetésre.
n

SZABADOS SÁMUEL
A délelõtti idõszakban csak rablóhalat csukát, harcsát, sügért - lehetett fogni. A
mennyiség nem volt nagy, a mezõny fele
fogott halat: összesen 22 kg hal került horogvégre. A résztvevõk szerint talán a hûvösebb, esõs idõ jobban kedvezett volna a
fogásnak.
Elsõ helyezett Luscsik Lajos lett 4220
grammal, második Tóth János 3520 grammos értékkel, a harmadik helyen Méhes
Attila végzett 1900 grammal. Különdíjat
kapott a legnagyobb hal kifogója is, így
Luscsik Lajos két díjat vihetett haza, hiszen az õ zsákmánya volt a legnagyobb:
3490 grammot nyomott. A gyõztesek kupákat és vásárlási utalványokat kaptak jutalmul, melyeket a helyi horgászboltokban
vásárolhatnak le. A verseny a hagyományokhoz híven közös ebéddel zárult, melyen a résztvevõk Nagy Gábor ízletes székelykáposztáját fogyaszthatták el.
Kiss Lajos Csaba egyesületi elnök a versenyszezont is értékelte. Mint mondta, egy
gyermek és négy felnõtt versenyt szerveztek az idén, az egyiket Dunaegyházán. Örvendetes, hogy mindegyiken nagy volt a
részvételi arány, ami a horgászat népszerûségének, illetve a színvonalas szervezésnek köszönhetõ.
A rablóhal fogó versennyel jelképesen a
horgászszezon véget ért. A horgászok egy
része - ettõl függetlenül- míg nem fagy be
a Duna, kijár a vízre. Az egyesület a téli
idõre a múlt évhez hasonlóan szakelõadásokat szervez. n

Sárkányhajó gyõzelem
2012-ben nyolcadik alkalommal rendezték meg a Székesfehérvári Sárkányhajó
Fesztivált. Idén is a Dunaföldvári
Kajak-Kenu Szakosztály nyerte meg a
versenyt az Öveges Sárkányok és a Szénatéri Általános Iskola (Székesfehérvár)

elõtt. A csapat tagjai a Beszédes József
Általános Iskola és a Magyar László
Gimnázium diákjai.
n

SZIEGL ERIKA

A csapat tagjai voltak: Borbély Tamás,
Borbély Zsolt, Csányi Gergõ, Halász Sándor, Hegedûs András, Kaczkó Fanni,
Kaczkó Máté, Kis Dániel, Kovács Koppány, Õri László, Péter Bence, Sûrû Patrik,
Sûrû Petra, Szabadkai Gábor, Szerencsés
Máté, Szurok Bence, Vicsik János, Vicsik
Tünde. A dobos Tóth Gábor volt, a csapatot felkészítette és kormányozta Györkõ
Sándor, a sárkányhajó klub elnöke. n

Kupaesõ a dunaföldvári autocross pályán
Október 28-án ismét Dunaföldváron
drukkolhattunk versenyzõinknek a Duna Kupa autocross 2012. évi utolsó elõtti, 5. futamán.
n

TOMON ADRIENN
Míg az elõzõ, augusztusi dunaföldvári
versenyen a nagy hõség, ezen a kevésbé
szép õszi napon a sok esõ tette próbára a
kiérkezõket. A szervezõk egész reggel
több-kevesebb sikerrel ásóval, esõkabáttal
felszerelkezve próbálták használhatóvá
tenni a pályát, elvezetni az egész éjjel a pályát áztató csapadékot. Az idõmérõ után
többen gumikat cseréltek, hogy a térdig
érõ sárban is irányítható maradjon autójuk.
Az elsõ elõdöntõk még esõben, szélben és
sárban zajlottak, ám nap közben az idõjárás belátta, hogy nem foghat ki a lelkes
versenyzõkön, így az esõ abbamaradt, és
az egybefüggõ tócsákból hatalmas sártengerek, majd a nap végére laza, ám könynyebben teljesíthetõ pályavonal alakult ki.
Ebbõl is következik, hogy ezen a futamon a gyakorlott, minden pályatípussal
megbirkózó nevezõk voltak elõnyben. Az
elõdöntõkön a legfiatalabbak mutatták be
elõször, hogyan is kell vezetni. A 8-14
évesek „Junior“ kategóriájában hatan álltak rajthoz. A trabant-, a kis- valamint a
közép- és a nagy kategóriák közösen indultak, így a nézõk élvezetes „dömpingeket“ láthattak. A középkategória a legnépszerûbb, így nem is csoda, hogy hazai versenyzõink ebben a csoportban küzdöttek
meg egymással. Herpai István ezt a versenyt már nem hagyta ki, és a döntõben
666-os rajtszámú BMW-jével a IV. helyen
14.

ért célba. Az eddig a háttérben munkálkodó szerelõ, Fülöp János idén elõször saját
autóval, egy Volkswagen Sciroccoval, 80as rajtszámmal indult, s elsõ versenyén a
III. helyet szerezte meg. A nap gyõztese
Kaszás Tamás lett, aki vezetési rutinjának,
reflexeinek és kismértékben a szerencsének is köszönhetõen idén másodszor az
élen végzett a 354-es rajtszámú Ladával.
A napot most is a szerelõ- és nõi futammal
zárták. A szerelõk között nem volt dunaföldvári érdekeltség, a nõi futamban azonban
igen. Tomon Adrienn ugyancsak a BMW-vel
a II. helyet szerezte meg, a DTSE elnökének
fiatalabb húga, Kaszás Erzsébet pedig a Ladával az I. helyen végzett, így a nap végén a
dobogó legfelsõ fokára állhatott.
Akit érdekel az autocross, annak az idei
évben még egyszer lesz lehetõsége kilátogatni a volt szovjet laktanya mögötti pályára, ugyanis a DTSE csapata december
9-én a már tradicionális Mikulás kupával és az elmaradhatatlan egyórás futammal zárja az évadot. n

Második helyen áll
kézilabda csapatunk
A regionális kézilabda bajnokság BácsKiskun megyei déli csoportjában egyetlen Tolna megyei csapatként kezdte õszi
bajnoki szereplését városi férfi kézilabda csapatunk.
n

SZABADOS SÁMUEL
A keretben a múlt szezonhoz képest jelentõs változás nem történt. Orova Tamás
edzõ irányításával az eddigi mérkõzések
alapján jól teljesített a csapat. Az elsõ két
bajnoki mérkõzésen Tiszakécske és
Soltvadkert ellen gyõzelmet szereztek a
földvári fiúk. Ezután kis megtorpanás következett. A Miklós KC-tól szoros mecscsen egygólos vereséget szenvedtünk,
majd a Mizse II KC otthonában döntetlent
játszottunk. A továbbiakban a Kiskunfélegyháza és a Lajosmizse UKC gárdáit sikerült legyõznünk.
Ezzel a teljesítményével csapatunk a
nyolcadik forduló után a második helyen
áll a tabellán 9 ponttal. A listavezetõ
Lajosmizse KC -nak 11 pontja van. A hátrány tehát nem jelentõs. Amennyiben a
hátralevõ három fordulóban gárdánk gyõz
és a listavezetõ pontokat veszít, akár az elsõ helyen is végezhet az õszi szezonban
csapatunk.
Ü

Ü

Eredmények: Tiszakécske VSEDunaföldvár
18:27,
DunaföldvárSoltvadkert UKC 34:15, DunaföldvárMiklós KC 24:25, Mizse KC IIDunaföldvár 19:19, Kiskunfélegyháza
FKC- Dunaföldvár 26:32, DunaföldvárLajosmizse UKC 34-27. n

Megszerezte elsõ
gyõzelmét a DFC
n

Hosszú hónapokat kellett várni az elsõ
sikerre. Az utánpótlás mérkõzés 2:2-es
döntetlennel zárult.
November elsõ vasárnapján Kisdorogot
fogadtuk. Az elsõ félidõ gól nélkül végzõdött, a mérkõzés az 50. percben a vendégek találatával dõlt el. A felnõttekhez hasonlóan az ifi csapat is 1:0-ás vereséget
szenvedett. n
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Október 6-án Faddon folytatta bajnoki
szereplését labdarúgó csapatunk. Ellenfelünk most jutott fel a másodosztályból, tehát ismeretlen volt a számunkra.
Sérülések miatt nem a legerõsebb összeállításban tudtunk pályára lépni. Az újonc
házigazdák igencsak meglepték a földvári
fiúkat. Szervezett, tudatos játékkal végig
irányították a játékot. Az elsõ félidõ közepén vezetéshez jutottak, elõnyükkel zárult
az elsõ 45 perc. A második félidõben a játék képe mit sem változott, támadásaink
rendre összeomlottak. Ellenfelünk újabb
gólokat szerzett, 4:0-ás vereséget szenvedtünk. Ifistáink viszont jó játékkal 3:0-ra
gyõztek.
A következõ fordulóban Tamási volt a
vendégünk. Pontszerzésben reménykedtünk, de sajnos csalódnunk kellett. Vendégeink 0:3-as félidei vezetés után 0:4-es
gyõzelmet arattak. A mérkõzés során két
sérült játékost kellett lecserélni. Kevés
helyzetünk volt, azokat sem tudtuk értékesíteni. Fiataljaink 2:2-es döntetlent értek
el.
Szedresen ismét súlyos vereséget szenvedtünk. Csapatunk 12 játékossal érkezett
a találkozóra, tehát csak egy cserénk volt.
A házigazdák az elsõ félidõben 3:0-ás vezetéshez jutottak, a végeredmény 5:0 lett.
A fiatalok mérkõzése elmaradt.
A 11. fordulóban szerezte meg elsõ
gyõzelmét a DFC a dunaszentgyörgyi
gárda ellen. A mérkõzés során végig
enyhe mezõnyfölényben játszottunk,
labdatartásból helyzeteket tudtunk kialakítani. A 15. percben Schulteisz Attila góljával vezetéshez jutottunk. Ezután
is több helyzetünk adódott, de a félidei
eredmény már nem változott. A folytatásban is mi voltunk az aktívabbak. A
félidõ közepén Schulteisz Norbert rúgott gólt, a befejezés elõtt nem sokkal
beállítottuk a 3:0-ás végeredményt.

Tragikusan hirtelenséggel 2012. október 30-án 85 éves korában elhunyt
Gallai Lajos.
Családtagjai, ismerõsei utolsó útjára november 7-én kísérték a Fehérvári utcai temetõben.
Lajos bácsit nagyon sokan ismerték. Mindennapi sétája után az elegáns, kedves, halk szavú öregúr rendszeresen megállt beszélgetni ismerõseivel a Béke tér napsütötte sarkán.
Fiatalon szerepelt a legendás földvári színjátszók elõadásain. A helyi
aranycsapat mérkõzéseinek, rendezvényeinek soha nem hiányzó résztvevõje volt. Tán még az idõsebbek emlékeznek azokra a finom falatokra,
amiket a vezetése alatt álló Vár étteremben fogyaszthattunk. Hiánya pótolhatatlan.
Béke poraira!

Midõn a roncsolt anyagon
Diadalmas lelked megállt:
S megnézve bátran a halált,
Hittel, reménnyel gazdagon
Indult nem földi utakon,
Ez volt közös szent vigaszunk
A LÉLEKKEL: találkozunk!
(Arany János)
Kilencvenhárom éves korában rövid betegség után 2012. október 1-jén
elhunyt Petrovics György nyugalmazott nyomdász. Utolsó útjára október
19-én kísérték a Fehérvári utcai temetõbe.

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. Tel.: 06/30/9375317
* * *
Egy fiatal, családszeretõ, hím beagle
kutyusnak jó gazdit keresünk!

2012. október 19-én elhunyt Vass
Béláné, született Aszódi Jolán.
Temetése 2012. október 29-én volt a
Fehérvári utcai temetõben.
Nyugodjon békében!

15.

Tel.: 06/70/361-1213
* * *
Egy közepes termetû, fiatal, hím kutyusnak gazdát keresünk:
Tel.: +36/30 483-4310 n

NOVEMBER

Közlekedés: Az elmúlt hetekben útjainkon több kisebb és nagyobb - nyolc napon
túl gyógyuló sérülésekkel járó - baleset történt. A rendõrség kéri a közlekedõket, hogy
a ködös, csúszós utakon figyelmesen vezessenek, szereltessék fel a téli gumikat jármûveikre.
A rendszeres rendõri jelenlét, ellenõrzések ellenére még mindig többen irataikat,
értékeiket látható helyen hagyják a gépkocsikban. Több autófeltörés miatt kellett a
rendõrségnek intézkednie, kérjük, ne adjanak módot a tolvajoknak, hogy megkárosítsák önöket!
A közlekedés biztonsága érdekében különbözõ helyeken, idõpontokban nagy létszámú rendõr közremûködésével akciókat
hajtottak végre. Szükségesek az ilyen akciók, legutóbb több kiemelt szabálysértés miatt kellett intézkedniük. Egy esetben a gépkocsira nem a saját rendszámtáblája volt
felszerelve, ami bûncselekménynek számít.
Bûnügy: Földvár környékén ismét megjelent több bûnözõ csoport. Elsõsorban idõs
emberek az áldozataik, otthonukba valamilyen ürüggyel bejutva kirabolják õket. Kérjük a családtagokat, szomszédokat figyelmeztessék az idõs embereket a veszélyre!
Szinte mindennaposak a határban a termény- és falopások. Több esetben tulajdon
elleni szabálysértési eljárás folyik. A büntetés igen magas.
Egy ember ittasan bosszúból felgyújtott
egy házat és egy terménytárolót, két nap
múlva pedig egy sertéstelepet. Szerencsére
sérülés nem történt, mert a házban nem volt
senki, a sertéstelep pedig üresen állt. A
rendõrség a tûzoltósággal együtt végezte a
nyomozást. Az elkövetõt elfogták, gyújtogatás és közveszély okozásért kell felelnie.
A rendõrség több alkalommal kezdeményezett eljárást kábítószertartás, valamint
kábítószer fogyasztás miatt többségében fiatalkorúak ellen. Folyik az eljárás kábítószer hatása alatt gépkocsit vezetõ személy
ellen is. Az év vége a bálok idõszaka, a
rendõrség rendszeresen ellenõrizni fogja a
nyilvános helyeket, szórakozóhelyeket.
A Földvár TV-ben a rendõrség kérésére
láthatnak majd egy felvilágosító filmet,
mely bemutatja a kábítószerfogyasztás veszélyeit. n

16. péntek
MAGIC BOYS
színes, magyar-angol-kanadai vígjáték

17. szombat
ANNAMATIA KÓRUS GÁLAESTJE
A vetítés elmarad!

23. péntek
TED
színes, magyarul beszélõ, amerikai vígjáték

24. szombat
APA ÉG!
színes, magyarul beszélõ, amerikai vígjáték

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. november 16. Dr. Hallai Róbert
2012. november 23. Dr. Englert Rolland
2012. november 30. Dr. Palkó Ágnes
2012. december 07. Dr. Móricz Zoltán
2012. december 14. Dr. Hallai Róbert

30. péntek
LORAX
színes, magyarul beszélõ, amerikai animációs film

12.01. szombat
AMÍG ALSZOL
színes, feliratos, spanyol horror
Az elõadások 19 órakor kezdõdnek!
Jegyár 500 Ft.
Pénztárnyitás az elõadások kezdete elõtt 1 órával!
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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

