XVII. évfolyam 1. szám, 2013. január

KÖZÉLETI

195 Ft

LAP

2012

2012

12
20

20

12

12
20

20
12

2012

2012

201
2

2
201

20
12

12
20
2012

A fölvári gimnazisták is demonstráltak
December 19-én a Magyar László Gimnázium diákönkormányzata is csatlakozott az erre a napra meghirdetett országos demonstrációhoz, melynek célja a
felsõoktatásban jelenleg uralkodó állapotok egyértelmûvé tétele, valamint a
diákok követeléseinek érvényesítése
volt.
n

SZABADOS SÁMUEL

Délután, a tanórák után mintegy hetven
diák és a velük szolidaritást vállaló néhány pedagógus 15 perces néma demonstrációval fejezte ki egyet nem értését a felsõoktatási törvénytervezettel kapcsolatban, mely szerintük a továbbtanulni szándékozó diákok számára sok hátrányt tartalmaz.
A gimnázium épülete elõtti járdán felsorakozó résztvevõk elõtt Nánai Attila, a diákönkormányzat elnöke röviden ismertette
a demonstráció célját. A beszéd tartalma
az országos diákszervezetek véleményét
tartalmazta, mely szerint hátrányos a továbbtanulni szándékozók számára az államilag támogatott keretszámok tervezett to-

Nánai Attila

vábbi szûkítése és a röghöz kötésnek is nevezett diákhitel rendszer. Utóbbi már az

Sikeresek voltak az idei
kétnapos véradó akciók

tõ többsége alkalmas volt a vérvételre. Nagyon sokan megjelentek a régi véradók közül, s hat új, fiatal véradó is felírhatta nevét
a hosszú listára.
Idén március közepére tervezik az elsõ
véradást. Mivel a 2012-es statisztikai mutatók éves átlaga is magasabb volt a 2011.
événél, ezért az idei évben is kétnapos akciókra kerül majd sor. Sikeresnek számított az az újítás is, hogy az egyik napon
hosszabb ideig, este hét óráig fogadták a
résztvevõket.
A vöröskeresztes aktivistáknak az év utolsó napjaiban is volt tennivalójuk. December
22 -én a várossal és a polgárõrséggel közösen meleg ételt osztottak, december 27-én
pedig a piactéri raktár készleteit, – ruhákat,
játékokat – osztották szét a rászorulók között, mivel az épületet lebontják.
A szervezet természetesen a téli idõszakban fokozott figyelmet szentel az
idõs vagy beteg, egyedül élõ emberek
megsegítésére. Felkészültek a múlt évihez hasonló hideg ciklusra is annak érdekében, hogy a hajléktalanoknak, a fûteni
nem tudóknak biztosíthassák az éjjeli
szállás lehetõségét. n

A 2012-es évben a helyi Vöröskereszt
szervezete elõször szervezett kétnapos
véradó akciót. Az utolsó, úgynevezett
adventi véradás két napja a sikert igazolta: több, mint 130-an adtak vért, ami
felülmúlta a várakozásokat.
n

életpálya kezdetén több ezer forintos törlesztésre kötelezi az érintetteket, mikor is a
fiatalok többsége lakás- vagy autóvásárlásra szándékozna hitelt felvenni, ami az
önálló egzisztencia megteremtésének alapját jelenthetné. Elhangzott, hogy a külföldi
munkavállalás hosszú évekre történõ korlátozása is súlyos hátrányt jelent a pályakezdõ fiatalok számára, tekintettel arra,
hogy ez a rendelkezés szembemegy az
unió szabad munkavállalást biztosító lehetõségeivel.
A diákönkormányzat elnöke tájékoztató
beszédében kitért a kormányzat nap, mint
nap változó retorikájának kételyeket, bizonytalanságokat kiváltó hatására is. Mint
mondta, néhány héttel a felvételi lapok kitöltése elõtt még teljes a bizonytalanság,
ugyanakkor a diákoknak egy egész életpályát meghatározó döntést kell meghozniuk
a továbbtanulásuk tekintetében.
Nánai Attila beszéde végén jelezte, hogy
amennyiben a jelenlegi helyzet a közeljövõben nem változik, a földvári diákok az
országos kezdeményezéshez csatlakozva
folytatni fogják tiltakozó akcióikat. A szervezett és fegyelmezett demonstráció résztvevõi 15 perces néma tüntetés után távoztak a helyszínrõl. n

SZABADOS SÁMUEL

Évek óta a decemberi véradás létszámát
tekintve a legsikeresebb, köszönhetõen a
közelgõ ünnepeknek is. Ilyenkor az emberek érzékenyebbek a humánus, szociális
problémákra. Különleges volt a két nap
hangulata azáltal is, hogy a szervezõk
igyekeztek ünnepi külsõt kölcsönözni a
helyszínnek. Díszes fenyõfa állt a mûvelõdési ház elõcsarnokában, üdítõ, kávé, édesség, szendvics került az asztalokra. A beszélgetések témája akaratlanul is az ünnepekre irányult.
Szerencsére ez idõ tájt nem volt járványveszély, így az adakozni szándékozók dön2.

Átvették kinevezésüket a
katasztrófavédelmi megbízottak
2013. január 4-én, az igazgatóság veszélyhelyzet-kezelési
központjában
Wéber Antal tû. ezredes átadta a bonyhádi, dombóvári, paksi, tamási, tolnai és
szekszárdi járás katasztrófavédelmi
megbízottjainak kinevezését.
n

BOROS BRIGITTA

TÛ. HDGY.

A közigazgatás és a védelmi igazgatás
átalakításának következtében a helyi védelmi bizottságok elnökei a járási hivatalvezetõk lettek, de mivel õk nem katasztrófavédelmi szakemberek, ezért az ez irányú

feladataik ellátásához segítségre van szükségük, amit a katasztrófavédelmi megbízottól fognak megkapni.
A megbízottak a helyi védelmi bizottságok adminisztrációs, titkári feladatait fogják ellátni, védelmi tervrendszereket dolgoznak ki, azokat napra készen tartják és
elvégzik a helyi védelmi bizottságok döntéséhez szükséges szakmai elõkészítõ
munkát. A katasztrófavédelmi megbízott a
területileg illetékes hivatásos tûzoltó-parancsnokság beosztottja, aki a fenti teendõi
mellett ellátja a közbiztonsági referensek

szakmai irányítását, közremûködik a felkészítésükben és bevonja õket a katasztrófavédelmi gyakorlatokba is.
A katasztrófavédelmi megbízottak
együttmûködnek a társhatóságokkal, és
meghatározott ügyfélfogadási rend szerint
állnak a lakosság rendelkezésére.
Wéber Antal, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója kinevezte katasztrófavédelmi megbízottnak: Csepeli Attila tû. zászlós a bonyhádi,
Hertelendi Norbert tû. fõhadnagyot a dombóvári, Bencze Attila tû. zászlós a paksi,
Torma József tû. õrnagyot a tamási, Dózsa
László tû. zászlóst a tolnai, Sipter Géza tû.
századost a szekszárdi helyi védelmi bizottsághoz. n

akiknek munkáját egy katasztrófavédelmi és egy honvédelmi elnökhelyettes, valamint egy titkár segíti majd. Ehhez kapcsolódóan a Tolna Megyei Védelmi Bi-

zottság és a Katasztrófavédelmi Igazgatóság felkészítést tartott a járási hivatalvezetõknek a nemzeti védelmi igazgatás
rendszerérõl, a helyi védelmi bizottságok
feladat és hatásköreirõl. Az elõadáson
bemutatkoztak a helyi katasztrófavédelmi elnökhelyettesi és titkári feladatok ellátására javasolt személyek, akiknek kinevezésérõl a helyi védelmi bizottsági elnökök felterjesztése alapján születik döntés. A járási hivatalvezetõk felkészítését
Tóth Ferenc, a Tolna Megyei Védelmi
Bizottság elnöke képviseletében LászlóVarga Zsuzsanna, a kormányhivatal fõigazgatója nyitotta meg. n

seit a járási rendszerre történõ átállás okán.
Az ötödik napirendben a D-B-M MONI
fõigazgatója kérte felmentését közalkalmazotti jogviszonya alól 2013. augusztus 28dikai hatállyal, melynek oka a fõigazgató
nyugdíjba vonulása. Ezután a testület támogatta a Dunaföldvári Vadásztársaság haszonkölcsön szerzõdés módosítása iránti kérelmét, a következõ napirend utcanév változtatási ügyét viszont januári ülésére halasztotta, ahogy a következõ ülésére halasztotta a Béke tér 1. szám alatti épület galambok elleni védekezésének ügyét is. A képviselõk ezután lakossági kérelmeket bíráltak
el, majd beszámolót hallgattak meg a mezõõrség 2012. évi munkájáról, illetve a beszedett mezõõri járulékokról.
A testület ezután Dunaföldvár labdarúgó- életének rendezése ügyében tárgyalt,
elemezve a jelenlegi helyzetet, de döntést
nem hozott. A következõ napirendben a
képviselõk a Városi Mûvelõdési Központ

2013. évi rendezvénytervét fogadták el,
majd a D-B-M MONI Társulási Szerzõdését módosították, egyes önkormányzati intézményei állami fenntartásba vételének
jogszabályi változásai miatt.
Az utolsó napirendben a testület értékelte az energetikai KEOP pályázat elkészítésére beérkezett ajánlatokat.
A zárt ülésen a képviselõk döntöttek a
DIT Nonprofit Társaság és az önkormányzat közötti vagyonátadás megtámadása
iránti kereset ügyében, illetve a falugondnoki szolgálat további mûködtetése érdekében egy 9 személyes mikrobusz vásárlásáról. A költséghatékonyabb mûködtetés
érdekében megbízták a Napsugár Integrált
Szociális Intézmény vezetõjét a demens
osztály fõépületbe költözésének elõkészítésével, illetve döntés született a Gemenc
Volán Zrt. autóbusz-állomás területének
bérbe vételére megkötött bérleti szerzõdés
felmondásának módjáról. n

Sajtóközlemény

Megalakulnak a
helyi védelmi
bizottságok
RÉGER BALÁZS

SK.

KABINETVEZETÕ-SAJTÓFÕNÖK

Február 15-ig valamennyi járásban
megtartják a védelmi bizottságok alakuló
ülésüket. A testületek elnökei a január 1jén hivatalba lépõ járási hivatalvezetõk,

Üléstermi
tudósítások
Dunaföldvár város képviselõ-testülete
december 18-án tartotta soros ülését,
melynek napirendjén 14 nyilvános és 4
zárt ülésen tárgyalandó téma szerepelt.
Az ülésen Dr. Hallai Róbert és Széles János képviselõ nem volt jelen.
n

BAKSAY ERIKA
Az elsõ napirendben a testület módosította Szervezeti és Mûködési Szabályzatát,
majd Dunaföldvár Város Településrendezési Tervének részleges módosítása következett. A testület ezután rendeletet alkotott
a 2013. évi átmeneti költségvetési gazdálkodás szabályairól, majd a képviselõk hatályon kívül helyezték a helyi szociális és
gyermekvédelmi ellátórendszer egyes szabályairól szóló rendelet egyes rendelkezé-

3.

Pályázati felhívás

a civil szervezetek számára nyújtandó
2013. évi támogatásról
n

HORVÁTH ZSOLT

POLGÁRMESTER

A civil szervezetek támogatására elkülönített költségvetési támogatás felosztásáról
2013 januárjában dönt a Képviselõ-testület
Oktatási-, Kulturális, Egészségügyi-, Szociális-, Ifjúsági és Sport Bizottsága.

2013-ban önkormányzati költségvetési
támogatásban csak azok a civil szervezetek részesülhetnek, melyek a polgármesteri hivatalban összeállított egységes pályázati adatlapon nyújtják be igényüket.
A pályázati adatlap a www.dunafoldvar.hu honlapról letölthetõ, vagy külön

Semetkay Ágnes nevét vette fel az
általános iskolai könyvtár
Az 1971-ben elballagott 8. b osztályosok
kezdeményezésére
osztályfõnökük,
Semetkay Ágnes tanárnõ nevét vette fel
a Beszédes József Általános Iskola
könyvtára 2012. december 10-én.
n

BALOGH EMESE

Viczai János, a hajdani 8. b osztályosok
képviselõje elmondta, hogy fontosnak tartja, hogy egy település, egy iskola, a tanítványok ily módon is emlékezzenek a pedagógusegyéniségekre. Mint mondta, kezdeményezése már az elsõ pillanatban mindenkinél nyitott fülekre talált, Ágnes nénire mindenki jó szívvel emlékezett. Elmondása szerint, amikor a névadás gondolatát
elõször megfogalmazta, akkor szembesült
azzal, hogy egykori osztályfõnöke milyen
sok ember számára jelent ma is példaképet; az iskolatársakkal való beszélgetések

A Magyar László Gimnázium és
Szakiskola beiskolázási tájékoztatója
a 2013-2014-es tanévre
GIMNÁZIUMI KÉPZÉS
Dunaföldvár, Templom u. 5.
Tel.: 75/ 541-269, 541-270
e-mail: magyarlaszlogimi@freemail.hu
www.magyarlaszlogim.atw.hu
A gimnáziumban jelenleg 4 és 6 osztályos képzés folyik. Intézményünket családias légkör jellemzi. Az alacsonyabb
tanulói létszám elõnyeit a felzárkóztatás-

ban, a tehetséggondozásban, illetve a tanulói személyiség megismerésében is
hasznosítani tudjuk; mindenkire odafigyelõ nevelõi-oktatói munka jellemzi iskolánkat.
A tantestület legfontosabb feladatának
azt tekinti, hogy a tanulókat - képességeik
kibontakoztatásával- felkészítse a sikeres
érettségi, felvételi vizsgára; a sikeres pályaválasztásra.
4.

igénylés esetén nyomtatott formában a
polgármesteri hivatal 1. számú irodájában
ingyenesen igényelhetõ.
További feltétel azok számára, akik a
2012. évben kaptak önkormányzati támogatást, hogy újabb igénylést akkor nyújthatnak be, ha a korábbi támogatás felhasználásáról legkésõbb 2012. december 31-ig
részletesen (számlával igazoltan) elszámoltak a hivatal felé.
Az igényeket legkésõbb 2013. január 18.
(péntek) 12 óráig lehet benyújtani! n
során pedig meghatározó élmények sora
került felszínre. Valamennyi élményben
közös volt a tapasztalat: Semetkay Ágnes
tanárnõ úgy tudott nevelni, tanítani, rendet
tartani az osztályban, hogy azt a diákok
nem érezték szigornak, kötelességnek;
szerénységével, felkészültségével, határozott értékrendjével pedig követendõ példát
állított tanítványai elé.
Semetkay Ágnes az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen szerzett földrajz-történelem szakos középiskolai tanári diplomát. Tanári pályáját a dombóvári Gõgös
Ignác Gimnáziumban kezdte, innen került
1963-ban Dunaföldvárra a Magyar László
Gimnáziumba, ahol 1967-ig tanított. Az
aktív pedagóguspálya harmadik állomása a
dunaföldvári általános iskola volt, ahol
egészen nyugdíjazásáig, 1981-ig dolgozott. 2001-ben, a várossá avatás évfordulóján Dunaföldvár Város Képviselõ-testülete
a Dunaföldvárért Emlékérem kitüntetéssel
ismerte el a tanánõ magas szintû pedagógusi munkáját. n
Ennek érdekében ösztönözzük diákjainkat
a középiskolai versenyeken való részvételre,
melyek költségeit az „Áldozzunk Gyermekeink Tudásáért“ Alapítvány támogatja.
A szabadidõ hasznos eltöltése érdekében
érdeklõdési körök szerint jelenleg 12 szakkörünk, tehetséggondozó csoportunk mûködik; ezek mellett rendhagyó elõadások
és hagyományos rendezvények teszik színesebbé a mindennapokat. Tanulóinkat
felkészítjük az emelt és középszintû érettségi vizsgákra, az ECDL-, illetve nyelvvizsgákra.
Az intézményben mindenki számára biztosítunk étkezési lehetõséget.
Az iskola és diákközössége széleskörû,
meghatározó kapcsolatokkal rendelke- Ü

Ü zik a város közéletében. A diákok, tanárok részt vállalnak Dunaföldvár közéleti, kulturális eseményeiben, tagjai a város
és a környékbeli települések sport és kulturális egyesületeinek.
1995 óta a németországi testvérváros,
Weikersheim középiskolájával szoros kapcsolatot alakítottunk ki. Ennek keretében
évente tanárok, diákok kölcsönös látogatására kerül sor.
A képzés rendje:
Iskolánkban általános tantervû osztályok
vannak, tantárgyi rendszerünk és óraterveink biztosítják a tanulóknak az esetleges
iskolaváltás lehetõségét. Az intézményben
3 idegen nyelv (angol, német, orosz) közül
választhatnak diákjaink.
A 20013/ 2014-es tanévre tervezett induló osztályok:
– 6 évfolyamos képzés - 1 osztály tagozatkód: 03
– 5 évfolyamos képzés - 1 osztály tagozatkód: 02
– 4 évfolyamos képzés - 1 osztály tagozatkód: 01
A hatosztályos képzési forma (7-12.
osztály) nyugodtabb haladási tempóra ad
lehetõséget, több idõ jut az egyes szaktárgyakon belüli elmélyülésre, a törzsanyagból való kitekintésre. A diákok csoportbontásban tanulják 7-8. évfolyamon a magyar nyelvet, 7-10. évfolyamon az informatikát, 7-12. évfolyamon a matematikát
és az idegen nyelvet.
A nyelvi elõkészítõvel induló, öt évfolyamos képzési formát (9-13. osztály) választók elsõ évben a kötelezõ
tanórai foglalkozások 40 %- ában idegen nyelvet, a fennmaradó idõkeret 25
%- ában informatikát tanulnak. Ebben
az osztályban tizedik-tizenharmadik évfolyamon emelt szintû oktatás keretében
készítjük fel a tanulókat az adott idegen
nyelvbõl az emelt szintû érettségi vizsgára.
A négyosztályos képzési formában
(9-12. osztály) diákjaink csoportbontásban, heti 2 órában tanulják 9-10. évfolyamon az informatikát, 9-12. évfolyamon
heti 3 órában a matematikát és az idegen
nyelvet.
Valamennyi képzési formában az utolsó két évfolyamon biztosítjuk az emelt
szintû érettségire való felkészülést a következõ tantárgyakból: magyar nyelv és
irodalom, történelem, matematika, idegen
nyelv, fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika.

Felvétel:
A hat évfolyamos képzés esetében a felvételi kérelmekrõl az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján döntünk. A
felvételi pontszámot 6 tantárgy (magyar
nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, informatika) 5. év
végi, 6. félévi érdemjegyekbõl számoljuk
(max. 60 pont)
Jelentkezési lap a gimnáziumban kérhetõ, vagy az iskola honlapjáról letölthetõ.
A négy és öt évfolyamos képzés esetében a felvételi kérelmekrõl az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján döntünk. A felvételi pontszámot 10 tantárgy
(magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika) 7. év
végi, 8. félévi érdemjegyekbõl számoljuk
(max. 100 pont).
A jelentkezés az általános iskolán keresztül történik.
Elõzetes idõpont egyeztetéssel szeretettel várjuk az iskolánk iránt érdeklõdõket!

SZAKISKOLAI és SPECIÁLIS
SZAKISKOLAI KÉPZÉS
Dunaföldvár, Templom u. 9.
Tel.: 75/ 541-265, 541-266
e-mail: magyarlaszlogimi@freemail.hu
A szakiskolában és a hozzá kapcsolódó
speciális szakiskolában a 3 éves szakképzés kerül bevezetésre a szakiskolai közismereti és szakképzési kerettanterv alapján.
A 9. évfolyamban iskolai tanmûhelyben
ismerkednek meg és sajátítják el a szakma
alapjait, 10. osztálytól tanulószerzõdéssel
vállalkozásokban tanulják a választott
szakmát diákjaink. A tanulószerzõdés
megkötése után tanulmányi eredménytõl
függõen ösztöndíjban részesülnek, hiányszakmák esetén diákjaink állami ösztöndíjat is kaphatnak.
A felvétel tanulmányi eredmény alapján
történik és egészségügyi alkalmassági követelményeknek kell megfelelniük a hozzánk jelentkezõknek.
A 2013/2014. tanévben egy kilencedik
osztályt indítunk:
21. kód: elméleti és gyakorlati gépészet
szakmacsoportos oktatás. A szakképzési
évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése után tervezett kimenet
szakképesítések:
5.

– Víz-, csatorna- és közmû- rendszerszerelõ
– Központifûtés- és gázhálózat rendszerszerelõ
– Hegesztõ
– Épület- és szerkezetlakatos
22. kód: elméleti és gyakorlati könynyûipar, kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció; vendéglátás-turisztika; mezõgazdaság szakmacsoportos
oktatás. A szakképzési évfolyamok és
a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése után tervezett kimenet szakképesítések:
– Eladó
– Nõi szabó
– Mezõgazdasági gazdaasszony, falusi
vendéglátó
– Mezõgazdasági gépész
A 10. osztályt végzetteknek 2 éves képzéssel az alábbi szakmák indítását tervezzük:
– Irodai asszisztens
– Nõi szabó
– Panziós, falusi vendéglátó
– Központifûtés- és gázhálózat rendszerszerelõ,
– Víz-, csatorna- és közmû- rendszerszerelõ
– Hegesztõ
– Épület- és szerkezetlakatos
– Mezõgazdasági gépész
A speciális szakiskolában az alábbiakra van lehetõség:
23. kód: 9-10. osztályban speciális tanterv szerint, tanulásban akadályozott diákok tanulnak és az alábbi szakmacsoportokkal ismerkednek meg kis létszámú csoportokban:
– gépészet,
– könnyûipar
– mezõgazdaság
– kereskedelem-marketing
A késõbbiekben lehetõségük van az
alábbi szakmák elsajátítására:
– Élelmiszer-, vegyiáru- és gyógynövény eladó
– Falusi vendéglátó
– Parkgondozó
– Kertépítõ és -fenntartó
– Lakástextil-készítõ
– Szerkezetlakatos, lemezlakatos
Elõzetes idõpont egyeztetéssel szeretettel várjuk az iskolánk iránt érdeklõdõket!

Mikulásbál a Beszédes József
Általános Iskolában
December 1-jén tizedik alkalommal rendezték meg a szülõk és pedagógusok Mikulás napi bálját a Beszédes József Általános Iskolában.
n
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Az intézmény igazgatója, Dr. Sûrû
Jánosné elmondása szerint 2003-ig évente
megtartották a szülõk bálját az általános iskolában, a kilencedik bál után azonban
egyéb évfordulók, nagyrendezvények, illetve iskola-átalakítási munkák miatt hoszszú szünet következett. 2012. december 1jén az új iskolaépület aulájában elevenítet-

ték fel a hagyományt: itt tartották meg a tizedik, jubileumi bált.

Karácsonyi adományozás

szer gyûjtését, valamint a helyi iskolákban
is kezdeményezték az erdélyi gyermekek
számára az ajándékgyûjtést. Jákli Viktor
elmondása szerint csoportjuk idén a 2500
darab mikuláscsomag összeállítását vállalta, ami egynapos munkát jelentett számukra, illetve a logisztikába, szállításba kapcsolódtak be. Karácsony elõtt Esztergomból indultak a csomagokat vivõ furgonok;
összesen hét autó szállított egyenként 1515 mázsányi karácsonyi adományt Erdélybe. n

Karácsonyt megelõzõen, december 22én adtak át ajándékcsomagokat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat helyi csoportjának tagjai a rászorulóknak.
n
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Jákli Viktor, a máltai csoport helyi vezetõje arról tájékoztatta lapunkat, hogy a mûvelõdési házban megrendezett ünnepség
kereti között 220 dunaföldvári család vehette át karácsonyi ajándékcsomagját. Az
adományozottak körét a helyi orvosok, pedagógusok, az egyházak és a védõnõi illetve családsegítõ szolgálat munkatársainak
javaslata alapján állították össze. Egy-egy
csomagba megközelítõleg tízezer forint értékben fõként tartós élelmiszer került, de a
csomag összeállítói nem feledkeztek meg
a szaloncukorról, a kekszrõl, apróbb édességekrõl sem.
A helyi vezetõ elmondása szerint a gyermekek külön kaptak ajándékot ezen a napon. A játékok, melyekkel a legkisebbeket
megajándékozták, Niederaichbachból és a
központi raktárból érkeztek.
A dunaföldváriak mellett további 40 családot tudott a helyi csoport karácsonykor
adományokkal
segíteni:
bölcskei,
daruszentmiklósi, elõszállási és solti rászorulók kaptak a földváriakhoz hasonlóan
ajándékokat. Mint megtudtuk, a 2012. esztendõben viszonylag sok adomány gyûlt
össze - a helyi malom, a gumiipari szövetkezet és a központi máltai raktár jóvoltából

Dr. Sûrû Jánosné elmondása szerint több
tekintetben is közösségépítõ volt rendezvény. Már az elõkészületek során együtt
dolgoztak a szülõk a gyermekeikkel illetve a
pedagógusokkal, közösen állították színpadra az ünnepi mûsort, együtt készítették el a
terem dekorációját, az asztali díszeket és az
est során kisorsolt tombolatárgyakat.
Mint azt az igazgató asszony elmondta,
valamennyi pedagógus részt vett a szervezésben, a mûsorban 60 gyermek közremûködött, a szülõk munkáját pedig a szülõk
szervezetének vezetõsége fogta össze.
A nagy munka sikert eredményezett: a
Mikulásbál telt házzal, jó hangulatban hajnalig tartott. A belépõ- illetve támogatói
jegyek megvásárlásával az „Együtt a korszerû oktatásért“ alapítványt támogatták a
résztvevõk. n

TÁMOGATÓINK
Dunaföldvár Város
Önkormányzata
Dr. Süveges
Árpádné
-, így a 2011-es évhez képest 40 dunaföldvári családdal többnek tudott karácsonyi
adományt biztosítani a helyi szeretetszolgálat.
A szeretetszolgálat dunaföldvári szervezete kilencedik éve vesz részt a
Jendrolovits Gábor szervezte erdélyi mikulástúrában. Ennek érdekében az adventi
idõszakban a csoport tagjai hagyományosan ismét megszervezték a tartós élelmi6.

Petrovics Józsefné
Ráthgéber
Lászlóné

Összefogás a rászorulók megsegítésére
December 22-én a dunaföldvári önkormányzat, a Vöröskereszt és a polgárõrség helyi és megyei szervezete közösen
tartott ételosztást a Beszédes József Általános Iskola ebédlõjében.
n

BALOGH EMESE

Ezen a napon 350 adag babgulyást fõztek az iskola konyhájában. Dr. Süveges
Árpádné alpolgármester elmondása szerint
az önkormányzat a helyszín mellett anyagiakkal biztosította az ételosztást. A szervezést és lebonyolítást a vöröskeresztesek
és polgárõrök valósították meg. A Kuti
Valéria irányította csoport felmérte az igényeket - összesen 327 fõ kapott meghívást
az ebédre -, összegyûjtötte a támogatáso-

kat és összeállította a csomagokat, a helyi
és a megyei polgárõrség pedig a költségek
biztosításához járult hozzá.
Az ételosztás mellett december 22-én
ajándékokat is kaptak a meghívottak. A

Ételosztás karácsony napjain
December 24-én és 25-én az önkormányzat, illetve a helyi polgárõrség várta ebéddel a Duna utcai az alapszolgáltatási központban a leginkább rászorultakat.
n

BALOGH EMESE

December 24-én az önkormányzat biztosította a közel húsz megjelent számára

a meleg ebédet és a karácsonyi hangulathoz elengedhetetlen édességeket, süteményeket. Dr. Süveges Árpádné alpolgármester tájékoztatása szerint a megjelentek már régóta látogatják a központot,
a fûtetlen, szinte lakhatatlan lakásuk helyett a téli napokon szívesen választják
az alapszolgáltatási központ kulturált, fû-

Karácsony a mentõállomáson
December 22-én a mentõállomás területén szerveztek jótékony karácsonyi
programot a helyi mentõsök elsõsorban a hátrányos helyzetû gyerekek
számára.
n
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Végh Róbert állomásvezetõ és munkatársai sikerként élték meg a napot. A 105
meghívott kisgyermekbõl közel kilencvenen vettek részt a jótékonysági rendezvényen; bölcsistõl negyedik osztályosig bezárólag.
A mentõállomás munkatársai és az önkéntes segítõk süteményekkel, édességekkel, déli gyümölcsökkel, teával és élõ zenével várták a legkisebbeket, de az apukákról, anyukákról sem feledkeztek meg,
õket süteményekkel, forralt borral vendégelték meg.

A nap során a gyerekek bejárhatták az
egész épületet, bejutottak a garázsba is,
ahol beszállhattak a mentõautóba, megismerhették annak mûszereit, eszközeit.
Meglepetés késõbb is várta a gyerekeket,
hiszen a meghívottak nem tértek haza üres
kézzel; sok játék, édesség, gyümölcs lelt
gazdára néhány óra alatt.

7.

gumiipari szövetkezet erre az alkalomra
nagy mennyiségû cipõt ajánlott fel, s ekkor osztották ki a „Cipõsdoboznyi szeretet“ - felhívásra összegyûlt, gyermekeknek összeállított játékokat rejtõ csomagokat is.
A helyi szociálpolitika nem kampányszerû - mondta Dr. Süveges Árpádné -,
azonban télen nagyobb figyelmet kell
szentelni a szociálisan hátrányos helyzetben lévõkre. Ilyenkor sokkal többe kerül
az élet, kevesebb az alkalmi munkalehetõség, minek következtében tendencia, hogy
megugrik a rászorulók száma.
A karácsonyi ünnepek miatt több napon
át nem jutnak meleg ételhez a szociális ellátórendszeren keresztül a rászorulók,
ezért is fontos egy-egy olyan alkalmi ételosztás, melyet a három szervezet karácsony elõtt közösen megvalósított. n
tött épületét, ahol hétköznapokon a meleg tea és harapnivaló mellett tisztálkodási lehetõségeket is biztosítanak a számukra.
A helyi polgárõrség december 25-én
várta ebéddel a központba látogatókat.
Széles János meglátása szerint tényleg a
leginkább rászorulók vettek részt az
ebéden, melynek költségét a polgárõrség a központi támogatásból gazdálkodta ki. n
A kiosztott adományokat a mentõsök
gyûjtötték. Az adományozó földváriaknak,
a nap rendezvényeiben sikeresen közremûködõ civileknek ezúton is köszönik adományaikat, munkájukat. n

A dunaföldvári szent István királyról
czimzett keresztény temetkezési egylet
Egy haláleset tragédia a családnak, a
temetés szervezése, költségei komoly
feladat elé állítják a hozzátartozókat.
Ez így volt a múlt század elején is. Kezembe került egy 1906-ban kiadott
könyvecske, mely Somló Manó földvári nyomdájában készült. A temetkezési egyletet azért hozták létre, hogy
könynyítsenek a temettetõ család
anyagi gondjain. Részleteket közlök
belõle.
n
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1.§
Az egylet célja az elhalt tagok családtagjait a temetés költségeiben gyámolítani.
Székhelye: Dunaföldvár nagyközség.
2. §
Az egyletnek tagja lehet minden becsületes keresztény helybeli lakos, nem és
rang külömbség nélkül 10 évestõl 60 évesig, kiskorúak gyámjuknak az elnökség által megkivántató módon igazolt beleegyezése mellett léphetnek a tagok sorába.
5. §
Minden tag kap egy tagsági könyvecskét…
6. §
Az egylet tagjainak legkissebb létszáma
1200 ezen létszám azonban 1500-nál több
nem lehet.
7. §
Minden egyleti tag köteles valamely
egyleti tagnak elhalálozása alkalmával temetési járulékot, a tagok számarányához
képest: azaz 1200 20 fillért, 1500-nál pedig 16 fillért fizetni. Ezen járulék beszedésére a pénzszedõ minden tag lakásán egyszer megjelenik, de aki ezen megjelenéskor a megszabott járulékot le nem fizeti,
köteles hátralékát az egyleti pénztárnoknál
közvetlenül kiegyenlíteni.
8. §
Ezen befizetett temetkezési költségbõl
kap az egyleti tag családja vagy megbizottja 200 koronát, de az elhalást minden kételyt kizárólag tartozik a család vagy az elhaltnak a megbizottja igazolni és a 200 korona temetési költség kézhez vétele alkalmával az elhaltnak kis könyvét, melyben a
200 korona felvétele a család vagy megbizottja által nyugtáztatik, a pénztárnoknak
átadni köteles, ki ezt számadási okmányul
felhasználja.

9. §
Az egylet tagjainak ezen 200 koronányi
temetkezési illetménye semmi más célra
nem foglalható le.
10. §
Nem adatik ki a temetési költség, ha az
egylet tagja családjától vagy annak bármely tagjától meggyilkoltatik, vagy olyan
sérülést szenved, melynek következtében
halála bekövetkeznék. Ezen esetben az elnök temetteti el a halottat egyszerû tisztességgel, melynek költsége az 50 koronát
megnem haladja. A fennmaradt összeg az
egyleti pénztárt illeti.
11.§
Ha az elhaltnak nincs családja, vagy ha
abba nincs bizalom, hogy tisztességes temetést volna hajlandó rendezni, akkor az
egylet elnöke temetteti el az elhalt egyleti
tagot tisztességessen, a 200 koronának
fennmaradt részét pedig átadja az örökösöknek, vagy megbizottjának, ezek hiányában azonban a fennmaradt összeg az
egyleti pénztárnak térüljön meg.
13. §
Amely pénztári tag könyvecskéjének kimutatása szerint az egyes halálesetek után
járó dijakat már tömegesen befizette, azokon a közgyûlés bármikor jogositva van
8.

segiteni, azaz könnyiteni. A 200 korona járulékra azonban csak az elhaltnak örököse
avagy megbizottja tarthat igényt.
15. §
Az egylet pecsétje, melynek belterén az
enyészetet ábrázoló emberi csonttetemeken nyugvó koponya van ezen körülirással
bir: „ A dunaföldvári szent István királyról
czimzett kereszténytemetkezési egylet
1891. „
16. §
A 200 korona temetési költség a meghalt
egyleti tag családjának, örököseinek vagy
megbizottjainak az elhalálozás után számitandó 24 óra alatt kifizettetik.
A pénztáros hatásköre
31. §
A pénztárnok a társulat pénzét és egyéb
pénz értékben fekvõ vagyonát lelkiismeretesen kezeli, és minden az õ hiányos kezelésébõl eredõ károkért közvetlen és elsõ
sorban vagyonával felelõs.
Az elnök és két választmányi tagnak felhivására bármikor a vizsgálatra minden
adatot köteles elõmutatni, köteles továbbá
évnegyedenkint a választmány év végén
pedig a közgyûlés elõtt a kiadásokról szóló nyugták melléklésével és a bevételekrõl
számolni.
Konrád Jakab, jegyzõ és Udvary István,
elnök n

Dunaföldvári
Országos Állatés kirakodóvásár
(Dunaföldvár, Alsó tó hrsz.0268)
A dunaföldvári vásárok márciustól novemberig a hónap 3. vasárnapján kerülnek megrendezésre.
Vásárnaptár:
2013. március 17.
2013. április 21.
2013. május 19.
2013. június 16.
2013. július 21.
2013. augusztus 18.
2013. szeptember 15.
2013. október 20.
2013. november 17.

Az egykori földvári Leventezenekarról

Karácsonyi koncert

Az ember minden idõben törekedett
mûveltségre. Azért tömörül egyletekbe, körökbe, egyesületekbe, hogy mûvelõdését biztosítsa. Az emberi lélek
igénye, vágyakozása jelenik meg a zenekari tevékenységben is.

1993 óta hagyomány már, hogy a
Cantemus Kamarakórus az adventi
idõszakban karácsonyi hangversenyre hívja a dunaföldváriakat. Így volt
ez 2012. december 21-én is.

n
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Az leventezenekarok azzal a céllal alakultak országszerte, hogy hozzájáruljanak a kultúra ápolásához és terjesztéséhez, fejlesszék a jó ízlést, erõsítsék a hazafias érzést, kellemessé tegyék a társas
együttlétet.
Dunaföldváron a levente-rendezvények, ünnepi és temetési szertartások,
táncmulatságok jelentettek zenélési lehetõséget.
Az I. világháború után hamarosan szinte minden településen alakult egy leventezenekar. A leventeszervezetek a katonai elõképzés legfontosabb egységei voltak az 1920-as évek elejétõl a második
világháború végéig. A 12-21 év közötti
fiúk katonai elõképzését és nemzeti szellemû nevelését szolgálták. A testnevelés
mellett nagy hangsúlyt fektettek a fegyelemre és a valláserkölcsi nevelésre
Sajnos a két világháború közötti idõkrõl rendkívül kevés írásos anyag áll rendelkezésünkre. Tény, hogy kisebb településeken nem volt szokás nyilvántartani
a zenészek névsorát és a szerepléseket.
Annyi azonban bizonyos, hogy a dunaföldvári Leventezenekart Pintér János
vezette, aki a Bölcske utcai iskolában tanított. Nagyon muzikális ember volt, valóságos zenei polihisztor. Több hangszeren játszott, vezényelt, és fáradhatatlanul
szervezett. Kitûnõen hegedült, orgonált,
klarinétozott, zongorázott, sõt trombitán
is játszott. Négy lánya volt: Lili, róla még
szólunk, Olga (Kristofics Béla felesége),
Irma (tanítónõ, dr. Ványi Gábor felesége), Teréz (Baba néni, óvónõ) és egy fia,
Ferenc, akibõl Argentínában balett-táncos lett. A Pintér ház az Ilona utcában
volt, ma Fekete Péterék lakják.
Pintér János 1926-ban vette át a zenekarvezetést. Az adatközlõk szerint a zenekar huszonegynéhány fiatalemberbõl
állt, a Bölcske utcai iskolában tartották a
próbákat. Kezdetben gondot jelentett,
hogy a fiatalok nem tanultak korábban
kottaolvasást. A lelkesedésük, a szorgal-

muk azonban átsegítette õket e nehéz
idõszakon. Pintér tanító úr végtelen türelemmel megtanította a fiatalokat a hangszeres játékra, az együttmuzsikálás örömére. A kották másolásában leánya,
Feketéné Pintér Lili segített, kiérdemelve
így a tiszteletbeli tag címet. Nem beszélve arról, hogy ha valaki hiányzott a próbáról, kitûnõen be tudott segíteni állandó
„beugróként“.
Idõvel jó zenekarrá váltak. Évente részt
vettek Budapesten a Szent István napi
körmeneten. Ilyenkor Pintér János haladt
a zenekar élén, kezében a tamburmajorral, egy zenész pedig a Dunaföldvár feliratú táblát vitte. A felvonulókat filmezték, a mozikban a híradókban levetítették. A földváriak persze nagyon büszkék
voltak a zenekarukra.
A Leventezenekar 1938-ban meghívást
kapott az Eucharisztikus világkongreszszusra, amelyet éppen Budapesten tartottak. Az oltáriszentség tiszteletére rendezett nagyszabású katolikus vallási ünnepre hazánkba érkezett Eugenio Pacelli bíboros, aki 1939-ben XII. Pius néven pápa
lett.
A zenekar és vezetõje életében fontos
esemény volt, hogy térzenét adhattak
Kassán. A meghívást annak köszönhették, hogy Kassa város 1938-ban, az elsõ
bécsi döntés értelmében visszakerült Magyarországhoz.
1945 után az egész országban betiltották az egyházi kulturális egyesületeket.
A dunaföldvári Leventezenekar hangszereit a MADISZ (Magyar Demokratikus
Ifjúsági Szövetség) vette át.
Pintér János sírja a Fehérvári utcai temetõben, a kápolna közelében található.
Adatközlõk:
Pozsgai Sándorné, Paksi utca
Fekete Péter, Ilona utca
Irodalom:
Bognár Zoltán: A koalíciós idõktõl a
kemény diktatúra végéig 1945 - 1956. In:
Dunaföldvár története az õskortól napjainkig. Part-Oldalak Kulturális Egylet,
Dunaföldvár, 2002. 190. o.
Viczai Szilvia, Klein Krisztina,
Görgics Zsolt, Csabankó Ágnes: Leventezenekar Dunaföldváron = Dunaföldvár
közéleti lap, 1991. május 3. n
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Az Öregtemplomban megtartott karácsonyi hangversenynek a Gelencsér
Irén vezette Cantemus Kamarakórus
mellett meghívott fellépõi is voltak. Az
idei hangversenyen közremûködött Pataki Dezsõ, a Harmónia Zeneiskola
gyermekkórusa és hegedû kamarazenekara. Szólistaként fellépett Regényi Júlia, fuvolán Kõbányai Ágnes, hegedûn
Pataki Anna, orgonán Dr. Bodolai
György és Bodolai Péter szólaltatott
meg egy-egy zenemûvet.
Az est során a zenei kíséretet Perémi
Erzsébet biztosította, a házigazda szerepét pedig Fafkáné Simon Ildikó látta
el. n

Újra színpadon a Nylon Balett!
A dunaföldvári Nylon Balett
együttes - 12 év hallgatás után 2012. december 28-án Budapesten, a Fáklya Klubban ismét
színpadra lépett.
n

LUKÁCSI PÁLNÉ

A Világ Veleje Produkció
„Vissza a jövõbõl“ címû rendezvénysorozatának év végi buliján a
Csókolom együttes elõzenekaraként a Nylon Balett tagjai
(Borzavári Csaba - dob, Czintula
Róbert - basszus, Lukácsi Péter - ének, gitár,

Fotó: Szintai-Molnár Péter

Szigeti Sándor - gitár) 40 perces bemutat-

kozásukkal, lendületes rockzenéjükkel
megadták az este alaphangulatát.
Az 1996-ban alakult, de 2000 óta nem
koncertezõ együttes kedvéért Dunaföldvárról is többen a fõvárosba utaztak, hogy
újra élõben láthassák az egykori helyi kedvenceket. A 10 dalból álló programban
olyan saját dalok csendültek fel hosszú idõ
után újra, mint a „Mohai Ágnes“, az „Ott a
lámpám“, a „Kézcsókom“ vagy az „Ez az
az íz“.
Az interneten, a legnépszerûbb közösségi oldalon (www.facebook.com/nylonbalett) is beindult a Nylon Balett: itt újra
meghallgathatók a régi dalok, elõkerülnek
eddig nem látott fotók, videók és dalszövegek is. n

Irodalmi kávéház
2012. december 11-én Ékes László író,
szociológus Gyalogúton címû kötetével
ismerkedhettek meg a Rátkay László
Irodalmi Kávéház tagjai a Marcipán
cukrászdában.
n
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Ékes László ismert vendégként érkezett a kávéházi tagokhoz, hiszen korábban már járt a kávéházban, 2009-ben az
Apám kenyere címû kötetét mutatta be a
dunaföldváriaknak.
A 2012-es esztendõben megjelent a
hetedik, Gyalogúton címû önálló könyve, melybõl Decsi Kiss János képzõmûvész - újságíróval közösen olvastak fel
részleteket az est során.
Az értényi születésû Ékes László pedagógusként kezdte pályafutását. Tanított
Nagykónyiban, Tamásiban és SzekszárdPalánkon, majd újságíróként szerkesztet-

Ékes László

Zimankó

Télbe nyílott az ajtó. Akár a barátkozó
kutya, körbeszaglász, hozzám dörgölõzik,
felugrik rám, megnyaldos a fagy. Pici
pelyhekben pillézve szállong a hó. Fák hajába fehér pántlikát fon, dombok vállára
kendõt horgol az idõ. Szemben, a füstölgõ
kémény tetején egy nyalka, szürke galamb
csókolózik egy félénk fehérrel. Hja, a szerelem még mindig mindent legyõz. Ásom

te a Piacot, a Tolnai Krónikát, rendszeresen publikált a Tolna Megyei Népújságban, a Hozamban, fõszerkesztõje volt a
Tolna Megyei Extrának.
A Babits Kiadó által megjelentetett
Gyalogúton címû könyvében kisprózák
és novellák kaptak helyet, többségükbõl
az eltûnt falusi kultúra és értékrend „tükörcserepei“ köszöntik az olvasót, követ-

ve Ékes László korábbi írásainak elvét,
igaz történetek ezek, átéltek, tiszta forrásból eredõek.
Kedvcsinálóként az alábbiakban egy
rövid prózát közlünk Ékes László kötetébõl. n

a csendet csendesen a szívvel is fûtött szobában. Messze járok az emlékeim táltosával. Apámmal, nagyapámmal összerakjuk
a nagyszankót, elé fogjuk a megjártatandó,
vidáman nyerítõ, orrlyukukból vastag párát fújó, jó lovakat, és kabátba, sapkába,
pokrócba bugyolálva felülünk a deszkára.
„Földobban nyolc patkó“ cseng a csengõ,
csak a csillogó szemünk beszél. Repül a
szán, de lassít a domb alatt, mert odaér a
csivitelõ, piros arcú, orrú, zimankóban is
megizzadt gyerekcsapathoz. Szankóhoz

szankót kötnek, együtt repülnek velünk visongva faluhosszat, és vissza, aztán vidáman intik-nevetik a köszönömöt.
Ásom a csendet csendesen, s a jelenbe
kanyarodok vissza az emlékeim táltosával. Amikor bekötöm az istállóba, így
szól hozzám: „Jól jegyezd meg, édes
gazdám! Ha faragod az életfádat, csak
rajtad múlik, hogy sétapálca vagy koldusbot lesz belõle…“
Odakinn akadozik már a patak hangja,
tágul a jégfedél.
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Erik idén a hazai közönség elõtt is
szeretne bemutatkozni
Nem mindennapi középiskolát választott
magának az általános iskola befejezése
után Sziegl Erik. Bodajkra egy mûvészeti
szakközépiskolába jár, a zenei tagozaton
gitározni tanul már három éve.
n
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Az iskola egy alapítvány támogatásával
hat éve mûködik ilyen formában. Országos
beiskolázással közel négyszázan tanulnak
az intézményben ismert zenészek, pedagógusok irányításával. Heti három nap jut a
közismereti tárgyakra és két nap a zenei
gyakorlatra. Ennek során jazz és könnyûzenei képzés folyik.
A gitározás mellett zongorázni is tanul
Erik. Elmondása szerint a zenei órákon
nagy hangsúlyt fektetnek a zeneelméletre
is, például az akkordképzés, szólamfelépítés a tananyag szerves részét alkotja. A ta-

Sziegl Erik

nárok közül többnek jelentõs a zenei múltja, például Mohai Tamás korábban több
zenekarban gitározott, de az igazgató Vörös Tamás neve is országosan ismert.
Az iskola hangulata igen sajátos és bensõséges. A zenészek mellett táncosokat és képzõmûvészeket is képeznek. A szünetekben, a

Neves mentor segíti tavasszal a
színjátszók munkáját
Több, mint két évtizede mûködik a Magyar László Gimnázium diákszínjátszó
csoportja, mely a '90-es évek elején alakult a várjátékok színelõadásaira specializálódva.
n
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Nagy Ágota tanárnõ a múlt évben vette
át a közösség irányítását. A csapat kb. 15
fõs, de a keret alkalmaktól, témáktól függõen módosulhat. A többséget az alsóbb évfolyamok
diákjai alkotják, sokan közülük 7-8. évfolyamosok.
Ebben az a kedvezõ, hogy
évekig lehet számítani a
munkájukra. Hetente tartanak próbát, legutóbb a gimnázium hagyományos karácsony elõtti teaházában
léptek fel, ahol egy mesejátékkal álltak a diákokból,
tanárokból álló alkalmi közönség elé.
A csoport jelenleg egy
nagyobb horderejû munkán
dolgozik. Kelemen Doroty-

Nagy Ágota
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szabadidõben is ki-ki a saját területével van
elfoglalva, errõl beszél, ebben él. Félévkor és
év végén egyéni illetve csoportos vizsgák
vannak; a zenészeknek kötelezõ együttesben
is játszaniuk. Az év végi vizsgák után a gálamûsoron adják át az év különdíjait.
Mivel a diákok többségének a továbbtanulás a célja, ezért az elméleti és a gyakorlati munka arányait kellõen ki kell alakítani. Erik elmondása szerint a gyakorlás sok
idõt vesz igénybe, legkevesebb egy-két
órát naponta. Erik szívesen játszik mindenfajta könnyûzenei stílust, de a jazz, blues,
és a rock a gitárosok körében a legnépszerûbb. A négy év után úgy tervezi, hogy ott
marad az ötödik, úgynevezett gyakorlati
évre. Ezután szeretne majd fõiskolára jelentkezni, késõbb pedig együttesben zenélni és fiatalokkal foglalkozni, azaz zenét tanítani.
Erik idén már eléggé érettnek érzi magát
arra, hogy idehaza is bemutatkozzon, egyelõre kisebb közönség elõtt, klubszerû környezetben. n
tya, az iskola diákja és a kör tagja a múlt
évben krimiírásába fogott. Egy részét már
láthatta a nagyérdemû szeptemberben, a
gimnázium fennállásának 60. évfordulója
alakalmából megrendezett gálamûsoron.
Dorottya drámájának végleges változata
hamarosan elkészül; s még ez évben színpadra állítják a színjátszósok.
Tavasszal megtisztelõ és rangos feladat
vár a társaságra. A dunaújvárosi Bartók
Kamaraszínház szervezésében, több középiskola részvételével Madách Imre Az
ember tragédiája címû alkotását dolgozzák
fel sajátos változatban. A földvári gimisek
a konstantinápolyi és a londoni és színt jelenítik meg, mentoruk,
szakmai segítõjük Rubold
Ödön Jászai Mari-díjas színész közremûködésével.
Nagy élményt jelent
majd a gyerekek számára a
közös munka, mely elõrelépést jelenthet a társaság
számára.
A két évtized során több
diák életútját is meghatározta, befolyásolta a színjátszó körben végzett munka; néhányan közülük mára
már amatõrként vagy profiként ûzik a színész mesterséget. n

Budapesten dedikálta
könyvét a földvári
gimnazista lány
Ritka alkalom, hogy földvári szerzõ könyvei országos terjesztésben jelennek meg. Marosi Katalin, a Magyar László Gimnázium 9. a osztályos tanulója 15 éves korában már két könyvet is kiadott.
n
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Kati mindig is szeretett írni,
kezdetben inkább spontán módon, fõleg a maga szórakoztatására. Két éve vált számára az írás
tudatos, tervezett tevékenységgé.
Családi hagyományai nem igen
voltak, de hatással volt rá nagymamája füzete, melyben a nagyi
szintén kedvtelésbõl, a maga
számára írogatta le gondolatait.
A mûfajok széles skáláján mozognak Kati írásai. Írt színpadi
mûvet, egy krimit a diákszínjátszók számára; verset, prózát és
Marosi Katalin
regényt is.
Témái elsõsorban a fiatalok
gondolatvilágát ölelik fel. A szerelem, a boldogság keresése, az
emberi konfliktusok jelennek meg mûveiben. Eddig két könyvét
adták ki: Az elsõ szerelem története címû csak a web-áruházak „polcain“ érhetõ el, a másodikat, az
Oktávnyira az élettõl címût azonban már idén nagykereskedelmi
hálózatban is terjesztik.
Különösen az utóbbi könyvrõl mely a Kolibri Kiadó gondozásában jelent meg - mondható el,
hogy országosan ismertté vált. A
kiadó januárban a budapesti Akvárium klubban mutatta be a mûvet,
ahova Katit is meghívták. A vendégek közül többen dedikáltatták
a könyvet.
A fiatal szerzõ jelenleg a harmadik könyvén dolgozik. Úgy tervezi,
hogy ebben mintegy háromszáz írását fogja megjelentetni. Elmondta,
hogy az iskolai tantárgyak közül az
irodalom a kedvence, szabadidejében sokat olvas, ez számára a stílus
csiszolását, az írói mesterség elsajátítását is jelenti. Az olvasás, tanulás
mellett Kati az iskolai színjátszó
körben is aktív szerepet vállal, de
hosszabb távon az írást tekinti élete
egyik meghatározó tartalmának. n
12.

A 105. sz. IV. Béla Cserkészcsapat
szeretettel meghívja Önt és kedves hozzátartozóit, barátait a
2013. január 23-án 16:30 órai kezdettel
tartandó elõadásunkra a
dunaföldvári mûvelõdési mázba!
Elõadó: Uzsalyné Pécsi Rita, a pécsi
Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és
Gimnázium vezetõje
„Neveléskutatóként a személyiség hatékony
fejlesztése, az érzelmi intelligencia humán
tõkévé alakítása érdekel. Legjobban tehát
az, hogy hogyan tanítsunk-neveljünk úgy,
hogy ne csupán ismereteket, hanem életet
alakító tudást és tapasztalatot adjunk át.“
(Uzsalyné Pécsi Rita)

Önálló egyesületté
alakulnak az
asztaliteniszezõk
A DFC szakosztályaként kezdték mûködésüket két éve az asztaliteniszezõ gyerekek ifjú Takács Zoltán irányításával,
aki éves értékelõjében kiemelte, hogy
idén februártól már önálló egyesületként fognak mûködni.
n
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A lépést többek között az indokolja,
hogy fokozatosan növekszik a létszám,
egyre több a verseny, az utaztatás, s a szervezõmunka önálló keretek között egyszerûbbé válhat.

ifj. Takács Zoltán

A 2012-es év ifj. Takács Zoltán szerint a
fejlõdés, az elõrelépés jegyében telt. Fõleg
a fiatal korosztály körében nõtt a létszám:
az óvodás és kisiskolások idén nagy számban csatlakoztak a kerethez. A jelenlegi 28
fõ már szinte a maximálisnak tekinthetõ a
technikai és személyi feltételéket illetõen.
A heti edzések két csoportban zajlanak, illetve pénteken közösen.

Az új egyesület a tömegsport jelleget
igyekszik a jövõben is fenntartani annak
érdekében, hogy a fiataloknak értelmes
idõtöltést, mozgást biztosítsanak, jó közösségi légkör alakuljon ki. Az anyagi és
egyéb feltételek is fõleg ezt az igényt tud-

ják kielégíteni. A tehetséges gyerekek számára természetesen fontos, hogy a fejlõdés, a versenyszerûség, az esetleges továbblépés lehetõsége is megadassék. Az
idei eredmények ilyen téren már biztatóak.
A diákolimpián a Cziger Márton-Illyés
Roland páros bronzérmes lett, Roland pedig egyéniben második. Nem sokkal maradtak le az országos döntõbe jutástól. Õk
ez évben a korosztály határukat átlépik, s
nem diákként, hanem az ifjúsági kategóriában versenyezhetnek tovább.
A diák kupákon szintén több dobogós
helyezést értek el a földvári fiatalok Szabó
Emese, Szabó Zsófia, Mosonyi Aliz és
Magyari Rebeka személyében. Idén remélhetõleg bõvül a versenyzõ gyerekek létszáma, s a különbözõ szintû versenyeken egyre több érem születik majd.
Az asztaliteniszezõk munkáját nagyban
segíti, hogy az általános iskola biztosítja
számukra a Kossuth utcai épület tornatermét az asztalokkal együtt, Takács Zoltán
önkormányzati képviselõ pedig havi tiszteletdíját ajánlotta fel, mely az utaztatás költségeit fedezi. n

Mikulás futammal
zárta az évet a DTSE
Az 2012. évben utoljára szívhattak magukba benzingõzt a kilátogatók december 9-én, az évadzáró Mikulás Kupán.
n

TOMON ADRIENN
Évek óta elõször beszélhettünk igazi téli
futamról. Hó, szél, jég és hideg - ez jellemezte a kuriózumnak számító programot.
A résztvevõk közül sokan pont a télies idõjárás miatt nem tudtak eljönni. Volt, akinek a szállítással akadt problémája, volt,
akinek az autója mondta fel a szolgálatot a
mínusz 10 fokos hidegben.
A versenyautók vezetõi az
idõmérõ után végrehajtották a szükséges változtatásokat autóikon, alkalmazkodva a keményre fagyott,
jeges pályához.
A fiatalok „Junior“ kategóriájában hárman vállalták a megmérettetést, a
„Trabant“ kategóriában
ketten, a „Kis“ kategóriában hárman álltak rajthoz.
A „Nagy“ és „Szuper“ kategóriát összevonva, három
13.

autóval indították. Dunaföldvári érdekeltség most is a közép kategóriában volt. Kaszás Tamás az elõdöntõkön gyönyörûen
vezetett, ám sajnos a döntõre autója felmondta a szolgálatot, így a VII. helyen
végzett. Herpai István IV. lett.

A dobogón ezen a versenyen is a
dunaföldváriak voltak többségben: Süveges László III. helyezést ért el, az I. helyen
pedig az új versenyzõnek számító Fülöp
János ért célba.
A kupa záróeseményére, az 1 órás futamra délután került sor. A program lényege, hogy az autók kategóriánként meghatározott sorrendben felállva egy teljes órán
keresztül köröznek. A sofõrcsere nem kötelezõ, a minimum kétszeri kiállás azonban
igen. Ismét bebizonyosodott, hogy fiatal
versenyzõink igen tehetségesek: az abszolút kategória elsõ két helyezését a juniorok
érték el.
A DTSE 2013 januárjában, az évzáró
díjkiosztó gálán köszöni meg támogatóinak egész éves segítségüket, valamint itt
kerül majd sor a 2012-es év bajnoki címeinek átadására is.
A tagok e lap hasábjain keresztül külön
szeretnének köszönetet mondani Kaszás
Ferencnek és családjának azért a rengeteg
munkáért és odaadásért, amit belefektettek
az egyesületbe! Köszönjük! n

Évet értékelt a Holler
UFC
Decemberben szervezték meg a Holler
UFC hagyományos, évértékelõ bankettjét, melyet tekintettel a nagy létszámra
két részletben tartott meg a klub. Az elsõ alkalommal a 7-9-11 éves korosztály
tagjai jelentek meg szüleikkel, egy hét
múlva pedig a 11-15-19-éves gárdák
munkáját értékelték.
n
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Holler Ferenc egyesületi elnök megemlékezett arról, hogy 2012-ben ünnepelte ötéves fennállását a klub. Az elmúlt esztendõ több tekintetben is sok sikert hozott:
150 fölé nõtt a foglalkoztatott fiatalok létszáma, ami rekordot jelent a klub történetében, és 2012-ben pályázat útján komoly
összegeket tudtak fordítani a technikai eszközök fejlesztésére, többek között interaktív táblát, sebességmérõ mûszert és mûanyag kapukat vásároltak.

A különbözõ korosztályok munkáját
Hagymási Zoltán szakmai igazgató, valamint az edzõk értékelték. A beszámolók
után különdíjakat vehettek át a legügyesebb, legszorgalmasabb focisták. A legfiatalabbak, a 7 éves korosztály edzõje Szigeti Ádám kiemelte, hogy esetükben a labdarúgás megszerettetése az elsõdleges cél;
a játék szabályaival, az alapvetõ technikai

elemekkel ismerkednek a gyerekek.
A 12 fõs keret igen
aktív. A Bozsik torna keretei közt játszottak mérkõzéseket a környékbeli
települések fiataljaival.
Az U 9- es korosztály 16 fõs keretével
Schulteisz
Norbert foglalkozik. Két területen, a
Bács-Kiskun megyei bajnokságban és a Bozsik kupán kell
helyt állniuk. A megyebajnokságban sok
az erõs csapat, a Bozsik tornán viszont õk
a favoritok.
A 11 éves korosztály edzõje Lesnyik
Gábor. A 25 fõs létszám a korosztályok
közt a legmagasabb. A Bács-Kiskun megyei bajnokságban és a Bozsik programban vesznek részt. Az elõbbiben inkább a
rutinszerzés a cél, a Bozsik kupa a gyõzelmeket, a sikereket hozta.
Az U 13- as társaság edzõje Klein Attila. Ennél a korosztálynál már a szakmai
dolgok kerülnek elõtérbe. A Fejér megyei
bajnokságban szerepelnek, a két 16-os
közt zajlik a játék 8 fõs csapatokkal. A
Baracs mögött a második helyen állnak a
fiúk. Tavasszal bajnokok is lehetnek.
A 17- es korcsoport 20 fõs kerettel dolgozik Kerekes Béla edzõ irányításával. A
Tolna megyei bajnokságban játszanak. A
pálya kímélése végett Elõszálláson fogadják a vendégcsapatokat. Az õszt a középmezõnyben zárták. A korosztály két csapatot is szerepeltet a 16 és külön a 17 éves
focisták részvételével.
A 19- es korcsoport 28 játékosa a
Tolna megyei elsõ
osztályban és az NB
II- ben szerepel. A
megyebajnokságban a középmezõnyben foglalnak
helyet. Az NB IIben kevesebb a siker, de szakmailag
sokat fejlõdnek a fiúk a neves gárdákat
felvonultató mezõnyben. Simon József edzõ munkáját
14.

e korcsoportban Hagymási Zoltán is segíti.
A bajnoki mérkõzések és az edzések
mellett a klub sok egyéb programot is szervezett az év során: a Szilágyi és az Ihász
kupát a 7 és a 9 éves korosztálynak, családi sportnapot, kerékpártúrát és nyári edzõtábort.

A vezetés az idei évtõl azt reméli, hogy
a bajnokságokban az eredményesség terén
lépnek elõbbre az csapatok. Az ötéves
munka gyümölcse lassan beérik. Jó technikai feltételek közt, képzett szakemberek
irányításával dolgoznak a fiatalok, a feltételek tehát adottak a további sikerekhez. n

A szerencsejáték ipar reménykedik
Október közepén lépett életbe az a törvény, mely a nyilvános szórakozóhelyeken, presszókban, kocsmákban betiltotta a játékgépek mûködtetését. A törvény
váratlanul érte az érintetteket. Dávid
Istvánnal a Szerencsejáték Szövetség
tagjával, területi képviselõvel beszélgettünk a következményeirõl.
n

Programok

JANUÁR 21. 18:00

A Magyar Kultúra Napja
Köszöntõ
A Dunaföldvár Kultúrájáért és az Év
Mecénása díjak átadása
Csendes csodák - Hûvösvölgyi Ildikó
irodalmi estje. Jegyár: 1.000 Ft

SZABADOS SÁMUEL

Dávid István nehezményezte, hogy az
utóbbi években olyan elvárások, rendeletek születtek, melyek súlyos anyagi terheket róttak az üzemeltetõkre, például adóemelés, internethálózatra való kötelezõ
csatlakozás, különbözõ technikai szigorítások. Miután a vállalkozók ezeknek eleget tettek, egy váratlan rendelkezés az
egész hazai iparágat megszüntette. A következmény, hogy sok család megélhetési
forrása megszûnt. Körülbelül 1200 vállalkozás volt az országban, ennek mintegy
fele kisvállalkozás, azaz 25-30 géppel mûködött. Ez a kör családtagokkal együtt
mintegy 40 ezer embert érintett. Közvetve
pedig a vendéglátó ipar területérõl 300
ezer fõ esett el jelentõs jövedelemtõl, mivel a gépek után a presszók, kocsmák részesedést kaptak.
A Szerencsejáték Szövetség pertársaságot alapított és fellebbezett az unió illetékes bíróságánál abban a reményben, hogy
a törvény megváltozhat. A per hosszú idõt
vesz igénybe, de remény van, hiszen nemrég Lengyelországban fordult elõ hasonló
eset, és ott sikerült az iparág érdekeit bizonyos szinten megvédeni.
A törvény meghozatalakor a kormány
nemzetbiztonsági kockázatra is hivatkozott. Dávid István szerint ez túlzás, hiszen
a szerencsejáték állami szinten eddig is
szigorúan ellenõrzött volt. A gépek úgyne-

Mûvelõdési
Központ

Dávid István

vezett fekete doboza minden információt
rögzít, tehát a visszaélés lehetõsége meglehetõsen kicsi. Természetesen ennek ellenére nem lehet kizárni a fekete pénzek
mozgását, de ennek aránya nem nagyobb,
mint a más gazdasági ágazatokban létezõké. A gépeket nem lehet újra értékesíteni,
külföldön nem használhatók, mert ott más
pénzérmék, rendszerek mûködnek. Sorsuk tehát a megsemmisítés. Ez újabb milliós nagyságrendû veszteséget jelent az
érintetteknek.
A jövõben valószínû, hogy az állam
vagy egyetlen vállalkozás keretei között
mûködik majd a szerencsejáték ipar. A
nemzetközi bíróság ítéletéig viszont még
reménykednek a játékgép tulajdonosok. n
Jelentõs segítséget nyújtana, ha befizetett adója 1%-át a Magyar László
Gimnázium oktatói, nevelõi munkáját
segítõ „Áldozzunk Gyermekeink Tudásáért“ Alapítvány javára ajánlaná fel.
Adószám: 19232032-1-17
Támogatását elõre is köszönjük!
a Magyar László Gimnázium
közössége

Az Õszi Alkony Nyugdíjasklub januári
programjai.
Január 21-én 14 óra Pótszilveszter
Január 28-án 14 óra Egészséges életmód, egészséges
táplálkozás. Elõadó: Ihász Kornélia
Minden Klubtagot és érdeklõdõt szeretettel vár a mûvelõdési
házban Németh Lajosné klubvezetõ.
15.

JANUÁR 22., 14:00

Filharmónia
Ifjúsági Hangversenysorozat
A Harmónia fúvósötös mûsora
JANUÁR 26.

Kertbarát Évzáró
FEBRUÁR 2. 18:00

Farsangi Táncház
Az Ördögszekér táncosaival
Zene: Mesó és Barátai. Jegyár: 700 Ft
FEBRUÁR 5.

Az ördög három aranyhajszála
a Fogi Színház mesejátéka
FEBRUÁR 6.

Micimackó
a Bánfalvy Stúdió mesejátéka
FEBRUÁR 9. 17:00

Katolikus Farsang
FEBRUÁR 17. 15:00

Farsangi Nóta- és operettgála
Közremûködik: Szávolovics Gabriella,
Tarnai Kiss László, Szöllõsi Emese,
Dócs Péter. Jegyár: 1.500 Ft n

A háziorvosok péntek délutáni
12 órától 17 óráig történõ
rendelési ideje
2013. január 18. Dr. Englert Rolland
2013. január 25. Dr. Palkó Ágnes
2013. február 01. Dr. Móricz Zoltán
2013. február 08. Dr. Hallai Róbert
2013. február 16. Dr. Englert Rolland
2013. február 22. Dr. Palkó Ágnes

KÖZLEKEDÉS: A múlt hónapban több
koccanásos, anyagi kárral járó baleset történt városunk területén. Kérjük a közlekedés résztvevõit, vezessenek körültekintõen,
az út és látási viszonyoknak megfelelõen,
hogy megelõzzék a baleseteket!
Gyalogosokkal, kerékpárosokkal szemben több esetben kellett intézkedniük a
rendõröknek. Átkeléskor a kijelölt gyalogátkelõhelyen közlekedjenek, a kerékpárokat világítsák ki, tartsák be a közlekedési
szabályokat!
Az iskolák, óvodák, a városháza környékén még mostanában is sokan szabálytalanul parkolnak, akadályozzák a közlekedõket. A rendõrség jelen van ezeken a területeken, rendszeresen ellenõrzi a közlekedõket, a bírság igen magas.
BÛNÜGY: Az ebtartás szabályainak megsértése miatt intézkednie kellett a rendõrségnek. Egy embert megharapott egy szabadon járó kutya, amely nem volt beoltva
veszettség ellen.
Több esetben fatolvajokat fogott el a
rendõrség, akik kisebb nagyobb mennyiségû fát tulajdonítottak el. Az elkövetõkre
több tízezer forint bírság vár. A rendõrség
a fûtési szezonban nagyobb figyelmet
szentel a külterületek ellenõrzésére, a faszállítókat ellenõrzik.
Több büntetõeljárás indult szemetelõkkel szemben. Szemetüket nem a kijelölt helyen tették le, károsították a környezetet,
megsértették a hulladékgazdálkodási törvényt, melynek különbözõ kategóriái vannak. Tettük súlyos esetben már bûncselekménynek minõsül. Kérjük, ha valaki illegális szemétlerakót, szemetelõt lát, jelentse a
rendõrségen! n

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

JANUÁR

18. péntek

EGY VESZEDELMES VISZONY
színes, feliratos, dán-svéd-cseh-német történelmi
dráma

19. szombat 19:00

TÜSKEVÁR
színes, magyar családi film

25. péntek 19:00

LORAX
színes, magyarul beszélõ, amerikai animációs film

26. szombat
Hosszan tartó betegség után 85 éves
korában 2012. december 28-án elhunyt Szabó Gyuláné, született
Csesznek Rozália. Temetése 2013.
január 14-én 14 órakor volt a Fehérvári utcai temetõben. Béke poraira!

KERTBARÁT ÉVZÁRÓ
A vetítés elmarad!
Az elõadások 19 órakor kezdõdnek!
Jegyár 500 Ft.
Pénztárnyitás az elõadások kezdete elõtt 1 órával!

2013. január 6-án 64 éves korában
elhunyt Savanyó György. Családtagjai, barátai utolsó útjára 2013. január
9-én kísérték a fölvégi temetõbe.
Nyugodjon békében!

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.

MEGJELENIK 500 PÉLDÁNYBAN
KIADJA A PART-OLDALAK KULTURÁLIS EGYLET
FELELÕS SZERKESZTÕ: ANDRÁS FERENC,
E-MAIL: ANDRASF@TOLNA.NET
TÖRDELÉS: MAGYARI ÁKOS
CÍM: 7020 DUNAFÖLDVÁR, KOSSUTH L. U. 2.,
TELEFON: (75) 341–176,
HONLAP: WWW.PART-OLDALAK.HU,
SZERKESZTI TAKÁCS ANDRÁS
NYOMTATJA: SÉD NYOMDA KFT.,
7100 SZEKSZÁRD, EPRESKERT U. 10.,
TELEFON: (74) 529–950.
ISSN 1589–164X

– 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

