XVII. évfolyam 3. szám, 2013. március

KÖZÉLETI

195 Ft

LAP

Átadták a városi kitüntetéseket
2013. március 1-jén, a várossá avatás
évfordulóján rendezett gálamûsoron
Horváth Zsolt polgármester és dr. Süveges Árpádné alpolgármester adta át a
városi kitüntetéseket.
A „Dunaföldvár Posztumusz Díszpolgára“ díj átadásakor városunk néhai polgármesterére, Keresztes Lajosra emlékeztek a jelenlévõk. A díjat Keresztes Lajos lánya, Keresztes Johanna
vette át.
Lukácsi Pálné a felnövekvõ nemzedék
nevelésében végzett kiemelkedõ munkáját a „Dunaföldvár Gyermekeiért“ díjjal, Simon István Dunaföldvárért végzett munkáját a „Dunaföldvárért“ emlékéremmel, Petrovics Józsefné fõigazgató kimagasló szakmai munkáját pedig
a „Címzetes fõigazgató“ címmel ismerte
el a képviselõ-testület.
Az alábbiakban a díjátadáskor elhangzott méltatásokat olvashatják.

Dunaföldvár
Posztumusz Díszpolgára:
Keresztes Lajos polgármester
Keresztes Lajos történész, újságíró, politikus, Dunaföldvár polgármestere 1967.
február 9-én született; tõsgyökeres dunaföldvári családból származott.
Az általános iskolai tanulmányait
Dunaföldváron végezte, majd a Kecskeméti Piarista Gimnáziumban érettségizett
1985-ben. Az ELTE Bölcsészettudományi
Karán 1993-ban történelembõl diplomázott, késõbb ugyanitt politológiát, majd a
Pázmány Péter Katolikus Egyetemen XX.
századi történelmet tanított. Többször
nyert el külföldi ösztöndíjat, többek között
1996-ban Bonnban, 1998 és 2000 között
Bernben és Hamburgban végzett tanulmányokat, kutatásokat.
Hazatérve szabadúszó újságíróként,
2002-tõl pedig a Magyar Nemzet internetes kiadásánál dolgozott, de rendszeresen jelentek meg írásai a napi politika kérdéseirõl német sajtóorgánumokban is.

A „Dunaföldvár Gyermekeiért“
díjazottja: Lukácsi Pálné
nyugalmazott pedagógus
Lukácsi Pálné, Mészáros Irma 1949-ben
Bátaszéken született bukovinai székely
szülõk elsõ gyermekeként. Az általános iskolai tanulmányait a Bátaszéki Általános
Iskolában végezte, majd a bajai Türr István
Közgazdasági Szakközépiskolában érettségizett. Mindkét iskolában találkozott
meghatározó tanáregyéniségekkel, akiktõl
emberi és szakmai tekintetben is útravalót
kapott a pedagógus pályához.

Horváth Zsolt és Keresztes Johanna

Házasságából - mely késõbb felbomlott két gyermeke született.
Keresztes Lajos történészként elsõsorban a magyar-német kapcsolatokkal valamint Magyarország uniós csatlakozásának folyamatával, a regionalizmus és az
önkormányzatiság kérdéseivel foglalkozott. 1995-tõl egészen 2004-es megszûnéséig hallgatóként és elõadóként is
rendszeresen részt vett a rendszerváltások okait és következményeit vizsgáló
kölni Ost-West Kolleg munkájában, s
visszatérõ vendége volt a Német Iparkamara által szervezett német-magyar fórumoknak. Dolgozott a berlini kutatási minisztérium magyar rendszerváltást vizsgáló programjában is.
1988 és 1990 között az MDF tagjaként
került közel a politikához, 1990 és 1992
között az országgyûlés honvédelmi bizottságának munkatársa volt. 2002-ben részt
vett a Fidesz országos kampányában; a
párt tagja 2006-ban lett. Ebben az esztendõben Dunaföldvár Város Önkormányzatának képviselõ-testületi tagjává, a 2010es önkormányzati választásokon pedig a
Fidesz-KDNP jelöltjeként a település polgármesterévé választották.
Keresztes Lajos váratlanul, 2012. július
11-én, 45 éves korában hunyt el.

Lukácsi Pálné

Érettségi után felvették a József Attila
Tudományegyetemre, 1972-ben kapta meg
magyar-orosz szakos diplomáját. Elsõ
munkahelye Tamásiban, a Béri Balogh
Ádám Gimnáziumban volt, ahol 1972-tõl
1980-ig tanított.
A férjét, Lukácsi Pált 1980-ban a dunaföldvári Magyar László Gimnázium igazgatójának nevezték ki; mindketten itt tanítottak egészen nyugállományba vonulásukig.
Lukácsi Pálné szaktanári munkáját igényesen és eredményesen végezte. Szívügyének tekintette az anyanyelv ápolását,
az olvasás és az irodalom megszerettetését.
Tanítványaival jó viszonyt alakított ki,
nagy gondot fordított a felzárkóztatásra és
a tehetséggondozásra; diákjai az évek során eredményesen szerepeltek a megyei és
az országos versenyeken.
A tanórán kívüli programok, kirándulások és rendezvények szervezésében is számíthattak rá a kollégái és a diákok. A Ü

Ü gimnáziumban õ vezette a diákszínpadot: színjátszóival emlékezetes elõadásokat mutattak be többek között a
Dunaföldvári Várjátékokon. Nyelvtáborokat, színjátszótáborokat szervezett, segítette az iskolai diákújság szerkesztõinek a
munkáját, vezette az iskolai könyvtárat.
Emberi értékeit, szakmai munkáját felettesei, kollégái mindig elismerték. Pályakezdõ kollégái beilleszkedését, pedagógiai
munkájának segítését az idegen nyelvi
munkaközösség-vezetõjeként is fontosnak
tartotta.
Önmagával szemben a pedagóguspályán
magas szakmai követelményeket támasztott, munkája során lépést tartott a változásokkal. Nagy hangsúlyt fektetett az önképzésre: szaktárgyaiból rendszeresen vett
részt továbbképzéseken, tagja az Irodalomtanárok Országos Egyesületének. Folyamatosan végzett érettségi elnöki tanfolyamokat, napjainkban is rendszeresen
vállal érettségi elnöki feladatokat.
Lukácsi Pálné 36 évig dolgozott középiskolai tanárként. Munkája elismeréseként
nyugdíjba vonulásakor megkapta a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.
A tanítást nyugdíjba vonulásával azonban nem hagyta abba; jelenleg óraadó tanár a váci Apor Vilmos Fõiskolán, ahol leendõ tanítókkal és óvodapedagógusokkal
próbálja megszerettetni a pedagógus munka és az anyanyelvi nevelés szépségeit.
Dunaföldvár kulturális életének aktív
közremûködõje: tagja a Rátkay László Irodalmi Kávéháznak; a gimnáziumi tanulók
és a szülõk számára a mai napig szervez
színházlátogatásokat.
A város kulturális életében végzett munkájáért Dunaföldvár Kultúrájáért díjat kapott.
A Lukácsi Pálné sikeres szakmai tevékenysége mellett a családi élete is példaértékû. Több évtizede él boldog házasság-
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ban; férje nyugalmazott középiskolai tanár. Két fiúgyermekük, Zoltán és Péter
pénzügyi, illetve marketing szakterületen
dolgozik. A fiai és unokái számíthattak és
számíthatnak önzetlen támogatására.
Lukácsi Pálné a pedagógusszakma mestere - a dunaföldvári középfokú oktatásban
végzett maradandó munkája, méltán teszi
érdemessé az elismerésre.
Méltatását egy frappáns mondatba sûríti
ars poeticája: „Keresem minden gyermek
sajátos titkát, és azt kérdezem magamtól,
hogyan segíthetném jobban, hogy önmaga
lehessen“

A „Dunaföldvárért Emlékérem“
díjazottja:
Simon István református lelkész
Simon István 1952-ben született Budapesten. Szülei Nagyváradról, Erdélybõl
kerültek a fõvárosba. Édesapja fényképészmesterként, édesanyja mérlegképes
könyvelõként dolgozott. Három gyerekük
született: László, István és Ildikó.

Ezt követõen, már feleségével dr. Szabó
Eleonóra Ritával, Ordasra költöztek, ahol
a gyülekezet lelkipásztora lett. Ordason
nyolc évig éltek, majd Hódmezõvásárhelyre helyezték.
Házasságukból három gyermekük született: Márton, Kristóf és Nóra. Felesége
súlyos betegség következtében elhunyt.
Ezután Battonyára került, majd újraházasodott. Felesége, Hatvani Henriette két
gyermeket hozott a házasságba, Vivient és
Armandot. Két közös gyermekük született:
Stefánia és Márk.
2000-ben kerültek Dunaföldvárra, ahol
igazi otthonra találtak. A város, a gyülekezet is „igaz embert“ nyert személyében,
aki szívügyének tekinti a közösség sorsát
és feladatait.
2005-ben hitoktatói, mentálhigiénés és
lelki gondozói diplomát szerzett.
Hivatásának gyakorlása, a lélekápolás,
az emberekkel való foglalkozás átlépi a
gyülekezet határait, minden rászoruló embert érint. Ars poétikájának Jeremiás próféta egyik idézetét választotta:
„Munkálkodjatok a város jólétén,
amelyben laktok, mert ettõl függ a ti jólétetek is.“
Simon István a hozzáfordulókat meghallgatja, lelki támaszt nyújt a rászorulóknak; hitvallása szerint él, munkálkodik a
város lakóinak segítése érdekében, a
„Dunaföldvárért Emlékérem“ díj ennek a
tevékenységnek az elismerése.

Petrovics Józsefné címzetes fõigazgató
Simon István

Simon István 1971-ben, Budapesten a
Mester utcai Fáy András Szakközépiskolában érettségizett, és autószerelõ szakmunkás bizonyítványt szerzett. Ezután a fiatalkori kalandozások kora következett.
Elõször adminisztrátorként dolgozott,
majd két évig katonáskodott. A katonaévek után beleláthatott a színház világába, a Madách Kamarában díszítõként
dolgozott. Élõben csodálhatta a nemzet
nagy színészeit: Dajka Margitot, Bessenyei Ferencet, Mensáros Lászlót. A színház varázslatos világa nagy hatással volt
személyiségére.
Régi álma vált valóra, mikor 1977-ben
felvették a budapesti Református Teológiai Akadémiára. A lelkészképesítõ vizsga
után 1982-ben Kiskunhalason lett káplán.
2.

A gálamûsoron jelentette be Horváth
Zsolt polgármester, hogy a képviselõ-testület kíváló szakmai munkája elismeréséül a „Címzetes fõigazgató“ címet adományozta Petrovics Józsefnénak, a D-BM-MONI nyugállományba vonuló fõigazgatójának. n

Petrovics Józsefné

Üléstermi
tudósítások
Dunaföldvár Város Képviselõ-testülete
március 5-én tartotta soros ülését, melynek napirendjén 28 nyilvános és két zárt
ülésen tárgyalandó téma szerepelt. Az
ülésen Jákli János képviselõ nem volt jelen.
n

BAKSAY ERIKA
Az elsõ napirendben a képviselõk jelentést fogadtak el a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, majd módosították
Szervezeti és Mûködési Szabályzatukat.
Rendeletet módosítottak a Napsugár Integrált Szociális Intézmény mûködésével öszszefüggésben az intézményi térítési díjakkal kapcsolatban, majd a lakcímbejelentés
helyi rendeletét helyezték hatályon kívül.
Módosították a 2012. évi költségvetési
rendeletet, majd a második fordulóban elfogadták Dunaföldvár 2013. évi költségve-

tését 2.248.194 ezer forinttal, 201.292 ezer
Ft hiánnyal.
A testület ezután Dunaföldvár város
önkormányzatának adósságot keletkeztetõ ügyleteibõl eredõ fizetési kötelezettségeit állapította meg, majd döntött könyvvizsgálati szerzõdés meghosszabbításáról. A testület elfogadta az önkormányzat
közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét, majd döntött a KEOP
Derogációs víziközmû projekt elõkészítése címû pályázat benyújtásáról. A képviselõk elfogadták a 2013. évi Közbeszerzési Tervet, majd döntöttek az üzlethelyiségek bérleti díjának csökkentésérõl. Jóváhagyták a Városi Mûvelõdési
Központ közmûvelõdési érdekeltségnövelõ pályázatának benyújtását, majd elfogadták az intézmény beszámolóját a
2012. évi munkájáról. Pályázatot írtak ki
a Napsugár Integrált Szociális Otthon intézményvezetõi állására, majd módosították a D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsõde SZMSZ-ét. Ugyanitt engedélyezték

Polgármesteri találkozó
Weikersheimben

történõ megünneplésére Weikersheimben
2013 májusában, Dunaföldváron 2013
szeptemberében kerül majd sor. n

Lomtalanítás

Február végén kétnapos hivatalos látogatásra utazott Dunaföldvár német testvérvárosába Horváth Zsolt polgármester és Takács Zoltán képviselõ.
n

BALOGH EMESE

Húszéves
múltra
tekint
vissza
Dunaföldvár és Weikersheim testvérvárosi
kapcsolata. Horváth Zsolt polgármester tájékoztatása szerint ennek méltó megünneplésérõl, illetve a testvérvárosi szerzõdések
megerõsítésérõl is tárgyalt partnervárosunk
polgármesterével.
A dunaföldvári delegáció tagjai
Weikersheimben találkoztak az alpolgármesterekkel, a részönkormányzatok vezetõivel és a testvérvárosi kapcsolatokért felelõs tanácsnokkal is. Áttekintették az elmúlt húsz esztendõ közös eseményeit, illetve tárgyaltak a további együttmûködés
élõbbé tételének lehetõségeirõl.
Városunk polgármestere a kulturális,
sport és civil szervezetek közötti kapcsolatokon túl a gazdasági együttmûködés kiépítését szorgalmazta. Elmondása szerint
mindkét településen munkacsoport alakul,
melyek feladata annak feltérképezése,

részmunkaidõs takarítói állás betöltését,
ezután pedig módosították a D-B-M Köznevelési Intézményfenntartó Társulás
Társulási Megállapodását. Elutasították a
3. számú óvoda kérelmét tornaszoba építésére, majd pályázat kiírásáról döntöttek
önkormányzati rendezvények egészségügyi biztosítására.
A következõ napirendben a testület módosította költségvetését a képviselõi tiszteletdíjak civil szervezetek számára történõ
felajánlásai miatt, majd helyi szerzõdéses
autóbusz-járatok indításáról döntöttek.
Önkényuralmi rendszerhez kötõdõ utcaneveket módosítottak, majd gyommal fertõzött területeken közérdekû védekezés végrehajtására tettek ajánlati felhívást.
Ezután a képviselõk lakossági kérelmeket bíráltak el, majd a zárt ülésen a DIT
Nonprofit Kft. tulajdonában álló vagyontárgyak pályázati úton történõ vételérõl
tárgyaltak, illetve a buszpályaudvar illemhelye haszonkölcsön szerzõdésének feltételeirõl tárgyaltak. n

Horváth Zsolt

hogy a két település vállalkozói milyen keretek között mûködhetnének együtt uniós
költségvetési támogatások felhasználásával. Horváth Zsolt arra kérte német kollégáját, hogy mérje fel azt is, mely területeken lenne igény, magyar munkaerõre, s
felajánlotta a dunaföldvári önkormányzata
koordinációs, közvetítõi tevékenységét,
amennyiben erre a német partner igényt
tart.
A tárgyalások március 25-27-én városunkban folytatódnak. Ekkor érkezik viszontlátogatásra a német testvérváros küldöttsége. Elõre láthatóan a testvérvárosi
kapcsolatok megerõsítésére, méltó módon
3.

A Dunanett Kft. 2013. március 19-2021-én lomtalanítást végez a lakosság részére. A lomtalanítás alkalmával elszállítják mindazon, családi házas ingatlanokon felhalmozódott lomot, amely méreténél fogva nem fér el a közszolgáltatás keretében a háztartásokhoz rendszeresített 120 literes edényben.
A lom fogalmába taroztnak a háztartásban feleslegessé vált használati tárgyak (szék, komód, fotel, vasalódeszka,
ágymatrac, kosár stb.), melyeket más
szelektív gyûjtõbe nem helyezhetünk el.
Az összegyûlt lomot a hulladékszállító edény mellé kérjük kihelyezni rendezett módon.
Nem szállítják el a veszélyes hulladékot, a gumiabroncsot, hûtõszekrényt,
számítógép monitort, akkumulátort, festékes, vegyszeres dobozokat, az ipari, illetve mezõgazdasági tevékenység során
keletkezett hulladékokat, falevelet, nyesedéket, épületek bontásából származó
anyagokat, törmeléket. n

Megnyitott a termálfürdõ
Március 1-jétõl ismét fogadja a fürdõzõket a dunaföldvári termálfürdõ. Az elmúlt hónapokban lezajlott felújítási
munkákról Viczai Jánost, a DDIF Rt.
vezérigazgatóját kérdeztük.
n

BALOGH EMESE

A felújítás elsõsorban energetikai fejlesztéseket takar - tudtuk meg Viczai Jánostól. Az elmúlt hónapokban megtörtént
- a gõz miatt szinte életveszélyessé vált tetõszerkezet teljes körû cseréje, az épület homlokzatának illetve a kezelõrész lapos tetejének hõszigetelése, valamint új
nyílászárókat építettek be. A termálfürdõ
mûszaki állapotán sokat javít az új párátlanító berendezést, amely jelentõsen nö-

veli majd a fürdõ használhatósági idejét.
A beruházás során új kazánt szereltek be,
lecserélték a radiátorokat, több helyütt

Térítésmentes lakossági szelektív
elektromos és elektronikai hulladégyûjtés
n

DUNAFÖLDVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Dunaföldvár Város Önkormányzata, valamint az ENVIROINVEST Zrt. szervezésében lakossági szelektív elektromos és
elektronikai hulladékberendezés (e- hulladék) gyûjtést szervez, amely során a lakosok ingyen leadhatják háztartásában összegyûlt e- hulladékot.
Az e- hulladékgyûjtés ideje:
2013. április 27. 08:00-14:00-ig
Az e- hulladékgyûjtés telepített gyûjtõhelye: Kossuth Lajos utcai parkoló (Szerb
templom mellett).
A gyûjtés szervezõi elkötelezett hívei a
környezet védelmének, ezért szeretnék elérni, hogy Dunaföldvár városával szélesedjen az újrahasznosítható hulladékok begyûjtésének köre. Az e-hulladék az élõvilágra, az emberi egészségre fokozott veszélyt jelent, különleges gyûjtést és kezelést igényel, így az nem gyûjthetõ a háztartási vegyes hulladékkal.
Az e- hulladék másodnyersanyagokat is
rejt, amelynek jelentõs része újrahasznosítható. Ennek ellenére nagy részük ma
mégis hulladéklerakókba erdõszélekre, illegális lerakókba, vagy illetéktelen kezekbe kerül. Sajnos az e- hulladék a sok újrahasznosítható másodnyersanyag mellett
számos mérgezõ anyagot és nehézfémet

(ólom, kadmium, higany, króm) is tartalmazhat, amelyek a környezet számára
nagy veszélyt jelenthetnek.
Cél az, hogy az e-hulladék minél nagyobb mértékben hasznosuljon, illetve a
benne található környezetre, emberre veszélyt jelentõ mérgezõ anyagok ellenõrzött
körülmények között kerüljenek ki környezetünkbõl.
Védjük együtt környezetünket, kérjük,
vegyen részt felhívásunkban!
Gyûjtés során leadható elektronikai berendezések:
– Háztartási kis- és nagyberendezések,
szórakoztató elektronikai cikkek: kávéfõzõ, vízforraló, mikrohullámú sütõ, szendvicssütõ, porszívó, konyhai kisgépek, hûtõszekrény, mosógép, mosogatógép, villanytûzhely, villanybojler, ventilátor, lámpatest, asztali lámpa, videomagnó, DVD
lejátszó, rádió, magnó, CD lejátszó, Hi-Fi
torony, Music-center.
– Képernyõs elektronikai berendezések:
TV készülék, monitor.
– Számítógépek, telefonközpontok
egyéb irodatechnikai berendezések: asztali telefon, nyomtató, számítógép,
elektromos írógép, iratmegsemmisítõ,
diktafon.
– Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok: fúrógép, ütvefúró, sa4.

kicserélték a vízvezetéket, és elektromos
felújítások is történtek.
A vezérigazgató elmondása szerint a
munkálatok eredményeit elsõsorban az
üzemeltetõ, a fenntartó érzékeli majd az
energiafelhasználás jelentõs csökkenésekor, illetve azáltal, hogy az újabb felújítás
szükségessége akár 20-25 évre is kitolódhat, mivel a párátlanítással minimálisra
csökkent a termálvíz gõzének épületet rongáló hatása.
A fürdõzõk a munkálatok eredményébõl a levegõ minõségének jelentõs javulása mellett az öltözõk állapotában bekövetkezett változást tapasztalhatják
meg.
A 62 millió forintos felújítás fedezetét
két pályázati forrás és önkormányzati önerõ biztosította - tudtuk meg dr. Süveges
Árpádné alpolgármestertõl. n
rokcsiszoló, körfûrész, rezgõcsiszoló,
hõlégfúvó, stb.
– Játékok, szabadidõs és sportfelszerelések.
Intézmények kérésére, igazolást állítunk
ki az eszközök kezelésérõl, amely tartalmazza az átvett berendezések megnevezését, mennyiségét és az átvevõ engedélyeinek számát. Kérjük, hogy az intézmények
selejtezési listát is szíveskedjenek mellékelni a leadásra kerülõ berendezésekhez.
Fontos! Az elszállítandó eszközöket kérjük, ne helyezzék ki õrizetlenül az ingatlanukon kívülre, elkerülve ezáltal a berendezések fosztogatását, illetve környezetük
szennyezését!
Az elektronikai hulladék csak ép, összeszerelt állapotban gyûjthetõ! Elektronikai
hulladékgyûjtéssel kapcsolatosan érdeklõdni a (30) 870-4528-as telefonszámon
lehet!
Együttmûködõ munkájukat köszönjük! n

Értesítés
n

VARGA LAJOS

ÜGYVEZETÕ

Értesítjük a tisztelt fogyasztókat, hogy
a Dunavíz Víz- és Csatornamû Üzemeltetõ Kft. 2013. március hónapban vízmérõ leolvasást tart.
Kérjük, szíveskedjenek kollégáink ingatlanba történõ bejutását lehetõvé tenni! A mérõk leolvasása és a pontos elszámolás közös érdekünk. n
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11,467 milliárd forintnyi adósságtól
szabadultak meg a Tolna megyei városok
n
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KORMÁNYMEGBÍZOTT

Tolna megye ötezer fõ feletti lakosságszámú településeinek adósságát 42-70 százalékban vállalta át az állam. Az errõl szóló megállapodást 2013. február 27-én írták
alá a városok polgármesterei.
A legnagyobb arányban Bonyhád és Tamási adósságát vették át, míg a legtöbb
pénzt Szekszárd adósságából vállalták át.
Az adósságkonszolidáció hozzásegíti az
önkormányzatokat ahhoz, hogy tiszta lappal indulhassanak és a nagymértékû eladósodottság, amely a korábbi évek finanszírozási rendszerének hibái következtében

alakult ki, a jövõben ne okozzon problémát. Az átvállalás mértéke 40 és 70 százalék között mozoghat. Tolna megye 5000
feletti településeitõl összesen 11,467 milliárd forintnyi adósságot vállalt az állam. A
települések az adósság-átvállalásért cserébe sokkal szigorúbb pénzügyi szabályok
betartását vállalták.
A kormány elsõ döntései között szerepelt az önkormányzati rendszer megújításának szükségessége. Kiemelt cél volt,
hogy a települések által hosszú évek alatt
felhalmozott hitel- és kötvényállomány
terhe ne súlyosbítsa tovább az önkormányzatok költségvetését, ne akadályoz-

Évet értékelt a megyei
polgárõrszövetség
Dunaföldváron tartotta évértékelõ közgyûlését a Tolna megyei Polgárõr Szervezetek Szövetsége.

A közgyûlésen jelen volt Dr. Kovács
Zoltán, a Tolna Megyei Rendõrkapitányság rendészeti igazgatója, aki elmondta,
hogy a polgárõrség a rendõrség legfontosabb együttmûködõ szervezete, ezért is

dolgoztak együtt. Az idei év feladataként
az igazgató rendészeti oldalról a lakosság
szubjektív biztonságérzetének növelését
fogalmazta meg elvárásként, ami a rendõrök közterületi jelenlétének növelését is
jelenti. E területen -mint mondta - a polgárõrök aktív közremûködésére is számítanak.
Dr. Túrós András országos polgárõr
parancsnok hatékonyan mûködõ szerve-

Dr. Kovács Zoltán

Dr. Túrós András

tartja fontosnak, hogy jelen legyen az évértékeléskor, illetve az aktuális esztendõ
céljainak meghatározásakor. Tájékoztatása szerint az elmúlt esztendõben - bár
voltak intenzív és kevésbé intenzív idõszakok a két szervezet együttmûködésében - kiegyensúlyozottan, hatékonyan

zetként értékelte a Tolna megyei Polgárõr Szervezetek Szövetségét. Elmondása
szerint megyénkben a polgárõrök különösen hozzájárulnak a közbiztonság
megteremtéséhez. A 2013. év fõ kihívásának a polgárõrség helyzetének stabilizálása mellett a bûnmegelõzési munkát

n
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5.

za a kötelezõ feladatok színvonalas ellátását.
A kormány 1540/2012. (XII. 4.) határozatában döntött az önkormányzati adósságállomány konszolidációjáról. Ez két fázisban valósul meg: a konszolidáció az
5000 fõt meg nem haladó települések esetében 2012 végén lezárult, míg az 5000 fõ
feletti települések esetében mindenhol
megállapodás születik az állam és az önkormányzat között az átvállalás mértékérõl.
Az átvállalt adósság mértéke országosan
összesen 600 milliárd forintot tesz ki. Az
önkormányzatok mellett több más területen is zajlik az adósság újjászervezése. Az
állam nem hisz abban, hogy az államadósság növelése árán lehetne vagy szabadna
gazdasági növekedést gerjeszteni. A cél a
csökkenõ államadósság melletti növekedés
elérése. n
tartja; országos szinten a kistelepüléseken élõk és az idõs emberek védelmében
kívánnak újabb lépéseket tenni. Mint
mondta, Tolna megyében öt településen
indul - az országos program részeként egy speciális bûnmegelõzési program,
melyet a rendõrséggel közösen hirdetett
meg a polgárõrség.
Széles János a tavalyi év értékelésekor
kihangsúlyozta, hogy a polgárõrség maximálisan eleget tett a központi irányelveknek; az alapszabályokat a szervezetek
az elõírásoknak megfelelõen módosították. Az átállás a napi munkát nem befo-

lyásolta, csak a vezetõkre rótt nagyobb
terheket, akik vállalták a további megbízásokat. Az idei év költségvetéséhez kapcsolódóan a megyei szövetség elnöke elmondta, hogy a Tolna megyei szövetség
pluszforrásokra nem számít, megközelítõleg 15 millió Ft-ból gazdálkodik az év
során. n

Sikeres évet zártak a helyi polgárõrök
Februárban megtartották évértékelõ
közgyûlésüket a dunaföldvári polgárõrök.
n
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Kövics Sándorné, a Dunaföldvári Polgárõr Egyesület vezetõje sikeresnek értékelte a 2012-es esztendõt. A helyi polgárõrök - mondta - zökkenõmentesen ellátták a szolgálatot, városunk minden
rendezvényén részt vettek, támogatást
nyújtottak a civil szervezeteknek. Nagy
eredmény, hogy racionális gazdálkodással sikerült a szolgálati autót egy új terepjáróra cserélni, melyet a társszerveze-

tekkel - rendõrség, mezõõrség - elsõsorban a külterületek ellenõrzésekor közösen használnak.
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Gyorsabbá válnak egyes útügyi és
okmányirodai eljárások
n
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Valamennyi járásban a járásszékhely okmányirodája lesz az elsõ fokon az eljáró
hatóság az útügyi engedélyezési eljárásokban. Budapesten a Fõvárosi Kormányhivatal V. Kerületi Hivatala jár majd el elsõ
fokon, kivéve összeférhetetlenség esetén.
Ilyenkor a Fõvárosi Kormányhivatal megkeresésére bármely másik kormányhivatal
kijelölheti valamelyik járási hivatalát az
adott eljárás lefolytatására. Ezen módosítást és több más, a mûködtetést racionalizáló, technikai jellegû módosítást tartalmaz a Kormány által elfogadott rendelet a
járási hivatalok mûködésének tapasztalatai

alapján, amely már megjelent a Magyar
Közlönyben.
A járási, a fõvárosban kerületi hivatalok
a települési és kerületi jegyzõktõl átvett államigazgatási ügyeket intézik idén januártól. A kormány úgy döntött, hogy az ügyfelek érdekeit az szolgálja, ha továbbra is
koncentráltan történik meg a feladatellátás. Azzal, hogy a szaktudás egy helyen elérhetõ, sokkal gyorsabb lesz az útügyi eljárások engedélyezése.
A helyi védelmi bizottságok gyors és hatékony munkavégzése érdekében a bizottságok titkári feladatait a járási hivatalvezetõ-helyettes látja el a jövõben, aki a bizottságot vezetõ járási hivatalvezetõ közvetlen
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Elkezdõdött a kormányablak
ügyintézõk képzése
n
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Megkezdõdött a leendõ kormányablak
ügyintézõk képzése a megyeszékhelyeken és a fõvárosban. Tolna megyében
február végén 67 felsõfokú végzettségû
hallgató kezdte el a szakirányú továbbképzést, március elsõ hetében pedig

újabb 67 személy képzése indul el. Március 18-án további 61-en ülnek be az iskolapadba, õk középfokú végzettségûek,
és közszolgálati továbbképzésen vesznek
részt. Utóbbiaknak azt is vállalniuk kell,
hogy 6 éven belül elkezdik igazgatás
szervezõi felsõfokú tanulmányaikat az
NKE-n.
6.

A tagság jelenleg 42 fõs, további létszámbõvítést a közeljövõben nem terveznek. A Vízisport Egyesület tagjai 2012ben beléptek a polgárõrségbe, a Dunaparti területeken végzik a polgárõr tevékenységet.
A 2013-as esztendõben a helyi polgárõrség bõvíti tevékenységi körét az illegális szemét- lerakóhelyek felkutatásával,
ellenõrzésével. Az eseménynaptáruk a
korábbi évekéhez hasonlóan alakul: a helyi rendezvények mellett részt vesznek
majd a megyei és az országos polgárõr
napon, s az önkormányzattal, a helyi Vöröskereszttel közösen továbbra is vállalják a gyermeknap megszervezését városunkban. n
alárendeltségében dolgozik. Munkáját a
megyei védelmi igazgatási és katasztrófavédelmi igazgatási szervek megfelelõ felkészítéssel és folyamatos továbbképzéssel
segítik. A kormányrendelet kitér arra is,
hogy ha egy járásban több településen is
található okmányiroda, akkor a járási hivatal vezetõje által meghatározott, az ügyfél
lakóhelyéhez legközelebb esõ okmányiroda jár el hivatalból.
A járási rendszer idén januárban 30 év
után éledt újra, annak az átfogó közigazgatási reformnak az eredményeként,
amelyet a kormány megalakulása után
indított útjára. A járási hivatalok mindenhol problémamentesen kezdték meg
mûködésüket a megyei és fõvárosi kormányhivatalok részeként, s azóta is
fennakadások nélkül, minden magyar állampolgár számára elérhetõ közelségben, minõségi szolgáltatást nyújtva végzik feladataikat. n
Tolna megyében összesen 195 kormánytisztviselõ kapcsolódik be a kormányablak
ügyintézõi képzésbe.
A sikeres végzéshez a tanulóknak záróvizsgát kell tenniük, majd egy 40 órás
munkába illesztõ képzés is része a programnak. A cél az, hogy az ügyintézõk a
megfelelõ elméleti és gyakorlati ismereteket elsajátítva, a kormányablakok informatikai és technikai eszközeit, valamint az alkalmazandó eljárásokat is készségszinten
ismerjék. Ennek köszönhetõen az év végén
megnyíló integrált kormányablakokban
ügyfélbarát, felkészült, az ügyeket jól is- Ü

Ü merõ, gyorsan és hatékonyan dolgozó
munkatársak várják majd az állampolgárokat.
A kormányablak munkatársak képzése
az ÁROP 2.2.20. projekt keretében 2013.
február és 2013. december között zajlik a
Nemzeti Közszolgálati Egyetem szervezésében. A képzés költségei száz százalékban EU finanszírozásúak. A szakirányú továbbképzések 2013. február 28-án indultak, a közszolgálati továbbképzések pedig
2013. március 18-án kezdõdnek meg,
melynek során reményeink szerint közel
hatezren szereznek kormányablak ügyintézõi képesítést.
Az ügyfélszolgálati munkatársak több
mint 20 különbözõ ágazathoz tartozó feladatot és hatáskört látnak majd el, így ki-
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Az állampolgársági
kérelmek is a járási
hivatalokhoz
tartoznak
n

FARKAS MELINDA SAJTÓFÕNÖK
KORMÁNYMEGBÍZOTTI KABINET
2013. március 1-jétõl már nem a települési anyakönyvvezetõknél, hanem a
járási hivataloknál lehet benyújtani az
állampolgársági kérelmek formanyomtatványait. Az eljárást ugyanakkor továbbra is el lehet indítani minden külképviseleten, a Kormányablakoknál, illetve a Bevándorlási és Állampolgársági
Hivatalnál, az állampolgársági eskü pedig letehetõ a polgármesterek elõtt, illetve bármely külképviseleten.
Az Országgyûlés 2012 decemberében
fogadta el azt a törvényt, amely az anyakönyvi, az állampolgársági, valamint a
személyi és lakcím-nyilvántartási eljárások esetében csökkentette az adminisztratív terheket. Mindez része a Magyary
Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program keretében tavaly elindított Egyszerûsítési Programnak, amelynek célja,
hogy csökkenjen a lakosságot érintõ hivatali bürokrácia, kevesebb legyen a papírmunka, rövidebb a sorban állás, de
kiterjedtebb és pontosabb legyen az
üggyel kapcsolatos tájékoztatás. n

emelten fontos, hogy ezt a széleskörû
szaktudást a leendõ ügyintézõk alaposan
elsajátítsák. A képzésre jelentkezõk már
rendelkeznek bizonyos mértékû közigazgatási ismerettel, jelentõs részük ma is
ügyfélszolgálati munkakörben dolgozik,
de szakmai tudásuk nem egységes, így ezt
a közigazgatási „alapmûveltséget“ rendszerezni, frissíteni, kiegészíteni szükséges.
A modulárisan felépülõ oktatási program a
közigazgatási szervezetrendszer felépítésétõl kezdõdõen az egyes államigazgatási
feladatok konkrét ügyintézéséig lebontva
ad át ismereteket, felhívja a figyelmet a releváns jogszabályi változásokra, általános
szempontoknak megfelelõen szélesíti a korábban egyes szakterületekre specializálódott tudást.

A képzés egyik legfontosabb része az
ügyfélszolgálati készségfejlesztés. Ennek
során szimulációs gyakorlatokkal olyan
kompetencia-fejlesztés történik, amelynek eredményeképpen a konkrét ügyek
ismeretén túl magas szintû problémamegoldási, stressz-kezelési technikákat
is elsajátítanak a munkatársak. Cél a korábban is meglévõ kommunikációs készség megerõsítése, az új, ügyfélbarát,
szolgáló és szolgáltató közigazgatási kultúra közös nyelvének kialakítása, a késõbbiekben együtt dolgozó munkatársak
közötti együttmûködés és kapcsolatok
fejlesztése.
A képzések részletes ütemterve a
http://www.kab.uni-nke.hu holnapon olvasható n

Jövõ évtõl önköltséges a
másodszakma megszerzése
Februárban hat másodszakmás diák
tette le a hegesztõi vizsgát a Magyar
László Gimnázium és Szakiskola szakképzõ tagozatán.
SZABADOS SÁMUEL
Csizmadiáné Mihálovics Magdolna
igazgatóhelyettes szerint sajnos ez az utolsó csoport, amely másodszakmát tanulhatott mindjárt az elsõ szakma megszerzése
után az intézmény keretei között. A köznevelési törvény értelmében ugyanis a jövõ
évtõl majd a felnõtt képzés keretei között
lehet másodszakmát tanulni és fizetni kell
a képzésért.
A hat diák elõször géplakatos és szerkezetlakatos szakmát szerzett, majd ezután
választották az alap hegesztõi szakmát. A
korábbi szakmák bizonyos tantárgyait az
intézmény elfogadta, így a képzés gyorsított volt.
Batta István a vizsgabizottság elnöke
elégedetten szólt a végzõs fiatalok munkájáról. A vizsgázók számára reggel munkavédelmi tájékoztatóval kezdõdött a vizsga,
majd az anyag elõkészítéssel folytatódott.
Az elnök szerint precíz, pontos munkát végeztek a vizsgázók, szakmailag felkészülten érkeztek a vizsgára. Mint mondta, két
szakmával az elhelyezkedési lehetõségük
már nagyobb, de reméli, hogy az alapvizsga elvégzése után a fiatalok elvégzik a minõsített hegesztõi vizsgát is. Ez a maga7.

sabb képzettség lakatos szakmával párosulva igen keresett napjainkban.
A szakmunkások körében is jelentõs a
kivándorlás, a külföldi munkavállalás, de
jelentõs hányaduk hosszabb-rövidebb idõ
után visszatér Magyarországra. n

Batta István

Utazás 2013
Február 28. és március 3-a között 36. alkalommal rendezték meg Magyarország
legnagyobb turisztikai börzéjét a
Hungexpo vásárterületen. Öt földrész
30 országa mutatkozott be, mintegy 500
kiállító klasszikus, trendi és egzotikus
ajánlataival.
n

SZIEGL ERIKA
A külföldi országok közül idén elõször
állított ki nálunk Brazília, Peru és Uganda. A külföldi díszvendég Szlovákia volt,
és Kassa az idei év kulturális fõvárosa Törökország után - az egyik legsikeresebb úti célnak tûnik a direkt foglalások
alapján.
A belföldi díszvendég Nyíregyháza, többek között állatkertjével, míg a kulturális
díszvendég Kalocsa a világhírûvé vált nép-

viseletével és paprikás ételeivel csalogatta a
látogatókat. A három pavilonban több színpadon számos vetélkedõ, kvízjáték és mûsor
szórakoztatta a nagyközönséget, melyek keretében egy napra bárki „világutazóvá“ válhatott. A tárgyi nyeremények mellett a fõdíj
természetesen minden nap egy két fõre szóló belföldi utazás volt.
Az idei kiállítás egyik érdekessége volt,
hogy a kínálatban - nagyon tendenciózu-

Dicsérte a földvári borokat a szakember
A kertbarát klub hagyományos évi borversenyére ismét sokan neveztek: a zsûri 106 bort értékelt.
n
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Módos Ernõ szekszárdi borász az értékelõ
bizottság elnöke húsz éve jár városunkba
minõsíteni, és örömmel állapította meg,
hogy a földvári borok minõsége évrõl évre
javul. Köszönhetõ ez annak, hogy a gazdák
megfogadják a szakemberek tanácsait, igényesek szõlõjükkel és borukkal szemben.
A hagyományos vörös és fehér borok mellett az utóbbi években nõtt a rozé borok aránya. A benevezett borok egyharmada kapott
arany, egyharmada ezüst minõsítést. Csak néhány bor nem volt értékelhetõ, így a bronzminõsítések aránya is közel egyharmados volt. A
szakember szerint ez nagyon jó arány.

A zsûri ezúttal is szakmai tanácsokkal
látta el a versenyen indulókat. A szekszárdi borász kiemelte, hogy a minõség
megõrzés végett egyre nagyobb figyelmet kell szentelni a kezelésre és a tárolásra. Ha ezek nem megfelelõek, akkor
még a legjobb bor is veszít minõségébõl.
Példaként említette, hogy a szekszárdi
borászok körében megindult a nagy váltás. Sorra cserélik le tárolóedényeiket

san - megjelentek a senior-, diák-, nászutas- és akadálymentes (!) ajánlatok is.
Dunaföldvár az idén szerény lehetõségei
miatt a szakmai napon tudott részt venni a
Dél-Dunántúl standján. A régiót idén is a
legautentikusabb kézmûvesek, a szekszárdi és villányi borászok, a dél-dunántúli várak- és kastélyok reprezentálták. Az üzleti
partnereket és az újságírókat a Zsolnay
Kávéház és Étterem finomságai várták.
Az Utazás kiállítás kísérõrendezvényeként nagy népszerûségnek örvendett a
VitalExpo, ahol a szûrõprogramok keretében kardiológiai, szemészeti, tüdõgyógyászati és egyéb vizsgálatokat végeztek.
Egy szakmai kiállítás hatékonyságát nehéz mérni, az mindenesetre elmondható,
hogy településünk személyes jelenléte az
Utazás kiállításon mindenképpen szükséges ahhoz, hogy városunk turisztikai lehetõségeire felfigyeljenek. n
korszerûbbekre, nagy gondot fordítanak
a pincék klímájára.
A múlt évi borok a sok napsütésnek köszönhetõen fizikai paramétereik alapján cukortartalom, alkoholfok - jók voltak. A
csapadékhiány viszont az ízekben, zamatokban, illatokban érzõdött. A borok a mediterrán jellegû testesebb borok tulajdonságait hordozzák.
A természet tehát adni és elvenni is képes egyszerre. Az idei év biztatóan indult,
az eddig lehullott csapadék a talajban sokáig kitart. Az év viszont még hosszú, váratlan események is közbe jöhetnek.
A zsûri elnök megköszönte a földvári gazdák kitartó és eredményes munkáját és sok
sikert, bõ termést kívánt nekik az idei évre.
A borversenyen kiválasztották a szakmai
zsûri döntése alapján Dunaföldvár Város
Borát. Ezt a címet Gallai Péter fehérbora és
Pálfi József vörös bora viselheti 2013-ban. n

Csökken a gyümölcsfa állomány
A kertbarát klub által szervezett Téli esték elõadássorozat vendégeként Rivnyák Sándor a gyümölcsösökrõl beszélt
az érdeklõdõknek.
n
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Rivnyák Sándor elõadásában utalt arra,
hogy az utóbbi két évtizedben csökkent a
gyümölcsfaállomány Dunaföldváron és

környékén. A jelenségnek több oka van.
Megváltoztak az értékesítés lehetõségei,
az intenzív termesztés költségei pedig
megemelkedtek, például a növényvédõszerek árainak, az öntözés költségeinek
növekedése miatt.
Változtak az életmódbeli szokások is: a
munkahelyi elfoglaltságok idõhiányt eredményeztek, sokan felszámolták otthoni Ü
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Rivnyák Sándor

Ü kis kertjeiket. Sajnos az elpusztult,
vagy kivágott fákat egyre kevesebben pótolják.
A múlt évi gyümölcstermést a szakember jónak nevezte, a sok napsütés ízben,
zamatban éreztette hatását. A csapadékhiány viszont a mennyiséget csökkentette.
Véleménye szerint a gyümölcsfák jól teleltek, nem voltak kemény, tartós fagyok, a
tél során lehullott sok csapadék jól jött.

A könyv illata
A technika fejlõdése lehetõvé tette, hogy
az internet, a számítógép szinte mindenki számára hozzáférhetõvé váljon, így a
világ legtávolabbi sarkában történt események percrõl-percre eljutnak hozzánk. Munkánkban, szórakozásunkban
használni tudjuk gépeinket.
Gimnazista koromban tanárunkkal arról beszélgettünk, hogy lesz majd egy lehetõség, aminek a segítségével ellátogathatunk múzeumokba, megnézhetjük a
kiválasztott mûalkotásokat, és nem kell
feltétlenül könyvtárba se mennünk
azért, hogy a kiválasztott mûvet elolvassuk. Napjainkban elérhetõvé vált az ekönyv, melyrõl Kiss Árpád beszél annak
apropóján, hogy az õ fordításai is megjelentek e-könyv alakjában. Így, már
nem csak nyomtatott formában olvasható Meja Mwangi Kis fehér ember Afrikában, Suttogó szelek, Afrika csendes és
Az utolsó dögvész címû munkája.
n

KISS ÉVA
Az új könyv illata, a kölcsönkönyv vagy
egy régi könyv szaga az olvasással járó,
maradandó élmény. Születésnapot, karácsonyt idéz egy-egy könyv illata, mert a
szagok és az emlékek-érzelmek az agyunk
legõsibb régiójában raktározódnak. Ezért
van a parfümnek ereje.
Az e-könyv megfoszt ettõl az élménytõl,
a lapozás suhogásától is. A ceruzával aláhúzott fontos sorok bejelölésétõl. A megszokott olvasási rítustól.
Mit kapsz helyébe? Nos, a jó e-könyv
mégis tán többet kínál, mint amit elvesztünk a papírkönyvvel. Az e-könyv, az
elektronikus könyv rövidítése, melyet számítógépen, e-könyv olvasón, tableten olvasunk. Az e-könyv olvasó könnyû, elfér a
zakó zsebében. Belefér több ezer kötet. Olvasmányunkat a munkánk, a kedvünk, a
környezet, a szándékaink szerint váltogat-

Ezek kedvezõ jelek az idei évre vonatkozóan, de még a tavasz során aggódni lehet
a fagyveszély miatt.
Az elõadó szólt a hazánkban is terjedõ
nemesített fajtákról, melyek minõsége
jobb, termésátlaga nagyobb. A Corvinus
Egyetemen folyik magas színvonalú kutatómunka e téren. A magyar szakemberek
fõleg a cseresznye-, meggynemesítésben
értek el sikereket.
hatjuk. Ha lejárt a jogdíj, márpedig 1943ig már lejártak a jogdíjak, gyakorlatilag
szabadon letölthetõ az egész klasszikus
irodalom a múlt század közepéig.
A jogvédett könyvek ára is kedvezõbb,
úgy fele a papírkönyvnek, az ember egyszerû elektromos úton intézi a fizetést és azonnal le is töltheti a kiválasztott könyvet.
Hogy mûködik? Beírod a könyvcímet,
esetleg, mellé, hogy „Gutenberg Project“,
és akár 6-10 olvasóprogram közül válogathatsz, hogy melyiket töltöd le. Számos
szervezet segíti, könnyíti a „szép szavak“
ingyenes eljutását mindenkihez.
A laptop, a táblagép, az okos telefon,
vagy a célzottan e-könyv olvasónak kifejlesztett eszköz az interneten keresztül szerzi be a könyvedet. A jó olvasó elektromos
tintával mûködik, és nem fárasztja jobban a
szemet, mint a nyomtatott szöveg olvasása.
Ha betelne az olvasó - szorgalmas könyvmolyoknak is évek kellenek ehhez -, bármikor lementhetõ a tartalom a számítógépre vagy adathordozóra.
A szalagos magnók, vinil- (helytelenül:
bakelit) lemezen fölnõtt generációm (My
Generation: Who) ma egy gyufás-skatulyányi eszközön hallgathat ezer lemezt,
egy Tibi csoki méretû olvasón pedig szobafalnyi könyvespolcon elférõ könyvet tárolhat. Ahogy leszálltunk a lóról be az autóba vagy a szerencsések a repülõbe is,
úgy az e-könyv is itt van - örüljünk neki.
Ha belefáradsz az olvasásba, ugyanezen
az eszközön megnézheted a leveleidet, ellátogathatsz Uppsala könyvtárába vagy
Nagasakiba. Az olvasó pedig éppúgy megengedi a széljegyzetelést, könyvjelzõzést,
aláhúzást - mindent tud, amit a papírkönyv, csak illata nincs (állítólag már
van). Szótárként is használhatod. Példának
itt a www.ekonyv.hu honlap. Nézd meg
mi minden elérhetõ már, és vágd zsebre a
könyvtáradat! Az olvasó ára kb. tíz átlagos
könyv árában van! És ez nem reklám. Ez
a helyzet és ez cseppet sem reménytelen. n
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A nemzetközi értékesítés lehetõségei évrõl
évre kedvezõbbek. A jó minõségû gyümölcs
keresett Európa szerte. Örvendetes, hogy a hatalmas orosz piac kezd nyitni Magyarország
irányába, fõleg a meggy, a cseresznye terén,
amit már sokan felismertek és kezdenek kihasználni. Hazánknak, így Dunaföldvárnak is
nagyon kedvezõ adottságai vannak a gyümölcstermesztés terén, de még közel sincsenek
kihasználva a lehetõségek. n

Várostörténeti
vetélkedõ
A 15. alkalommal hívták várostörténeti vetélkedõre a mûvelõdési ház
munkatársai a gimnázium és az általános iskola 7. és 8. osztályos diákjait
a várossá avatás évfordulóján.
n

BALOGH EMESE
A várostörténet mellett dr. Rátkay
László munkássága is témája volt a versenynek, annak okán, hogy a dunaföldvári országgyûlési képviselõ, ügyvéd,
író születésének 160., halálának 80. évfordulójára emlékezünk az idén.
A várostörténeti vetélkedõn az általános iskola hatodikosai végeztek az elsõ
helyen: Körmendi Vivien, Körmendi
Nikolett, Kovács Krisztina, Szabó Emese. Másodikak a Magyar László Gimnázium nyolcadikosai lettek: Rácz Viktória, Kovács Dóra, Berecz Dorottya,
Raboczki Katalin, míg a harmadik helyezést az általános iskola hetedikeseinek csapata érte el: Kovács Kíra,
Leibinger Anita, Balázs Barbara és
György Elõd. n

115 évvel ezelõtt történt
n
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115 éve, 1898. március 14-én hangzott el
Rátkay László országgyûlési képviselõ
beszéde az 1848-i törvények megalkotása emlékének ünneplése tárgyában, az
országgyûlésen.
„Nincsen drágább, nincs édesebb,
Mint a szülõ haza földje.
Ezt sóhajtja Kossuth Lajos
És kicsordul szeme könnye…
Hej ez a könny, hej ez a könny
Csak egy hontalan szivet mos…
De fájni egy nemzetnek fáj:
Gyere haza Kossuth Lajos!“
(Rátkay László)

Dr. Rátkay László

Dr. Rátkay László ügyvéd, népszínmûíró, költõ, községi képviselõ-testületi tag, a
Duna melletti Gönyûbõl származott és
szintén egy Duna-pari településen,
Dunaföldváron lett ismert és elismert közéleti ember.
Kevésbé ismert, hogy országgyûlési
képviselõ is volt a dualizmus korában. A
Függetleségi és '48-as Párt képviselõjeként
négy választást nyert (1896, 1901, 1905,
1906) a pincehelyi kerületben. Pártja, a
Szabadelvû Párt egyik ellenzékeként próbálta hangját hallatni a képviselõházban,
egy széles réteg érdekeit képviselni.(A
képviselõház az Országház megépítéséig a
Bródy Sándor utcában volt).
1898-ban a kormányzó párt egy törvényjavaslatot terjesztett az országgyûlés elé,
amely szerint Magyarországon minden évben április 11-e legyen a nemzet ünnepe,
ezen a napon fogadták el az áprilisi törvényeket, amelyek szerint az alkotmányos
jogokat „a nemzet minden osztályára kiterjesztettek.“
Dr. Rátkay László 1898. március 14-én a
képviselõházban nagyhatású beszédet
mondott. Ebbõl olvashatnak most részleteket:
„T. Ház!
Egész röviden fogom (zaj, Elnök csenget) indokolni azt, miért fogadom el Eötvös Károly képviselõtársam által benyújtott módosítást, hogy az ünneplés márczius
15-re tétessék április 11. helyett…
Engedje meg a t. miniszterelnök ur, ha
figyelmeztetem arra, hogy április 11-én a
szentesítés nem lett volna, ha elõbb márcz-

ius 15-ike nem hajnalodik! Ha márczius
15-én a magyar nemzet szabadságának
erõs érzése ki nem tör és nem támadnak
késõbb a szentesített törvényeknek védelmezõi, akkor a t. miniszterelnök úr ma
aligha ülne abban a székben…, hanem
odalent Szolnok - Dobokán s annak illetõ
hüsében gondolkoznék a mulandóságról,
vagy pedig meg lehet, hogy a közös birodalmi tanácsban szónokolna közös haza
szeretetrõl…
Szerintem tapintatlanság volt egy törvényjavaslatot benyujtani, mielõtt a t. miniszterelnök ur a pártoknál nem nyert az
egyhangu elfogadás tekintetében igéretet.
Én elismerem t. ház, tisztában vagyok vele, hogy az 1848-iki események és egyáltalában a szabadságharcz emlékezetének törvényhozási megünneplése a mai körülmények között rendkivül nehéz és akadályai
az érzelmi világban vannak…számolni
kellett volna a miniszterelnök urnak a
nemzet szivével is, mert nem szabad felejteni, hogy a nemzet emlékezik is, emlékeznie kell e történetre és az emlékezetet nem
lehet szakaszokba tördelni, a mi emlékezetünk nem áll meg az 1848. április 11-nél,
hanem visszamegy Világosig. Nekünk emlékezni kell 1848. október 3-ikára, 1848.
december 2-ikára is és 1849. október 6ikára is. (Igaz. Ugy van! A szélsõ baloldalon). Nem szabad elfeledkezni, t. ház,
hogy ennek a nemzetnek kebelében, egyazon egy szivben kell megõrizni azon örömet, a melyet érzett az 1867-iki koronázáskor, a kibéküléskor és ugyanazon szivben
kell megõrizni a szabadságharcz minden
10.

dicsõségét, Nagysarlót és Világos
gyászát….És ha ez igy van, t. ház, mi akadályozza a t. miniszterelnök urat, hogy a
megtartás napjául a márczius 15-ikét ajánlja?...“
A módosító indítványt a képviselõk
többsége nem fogadta el. A hatalom színfalai mögött azonban mindig is jelen volt
március 15-e eredeti, a nemzeti önrendelkezést és demokratikus jogokat jelképezõ
ereje. Végül 1927-ben, a XXXI. törvény
rendelkezett március tizenötödikének
nemzeti ünneppé nyilvánításáról. A rendszerváltozás után, 1991-ben a VIII. törvény szerint Március 15-e az 1848-1849es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja lett.
(A Rátkay - beszéd teljes szövege az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárában
a 106 - 1/12 fond alatt megtalálható). n

Emlékezzünk
közösen!
Az 1848-1849-es forradalom- és
szabadságharcról 2013. március 15én 10 órakor a mûvelõdési házban
emlékezik meg Dunaföldvár közössége.
Program:
– Ünnepi köszöntõt mond Simon
István református lelkész
– Ünnepi mûsor a Beszédes József
Általános Iskola diákjainak elõadásában
Koszorúzás a Kossuth téri emlékmûnél. 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

A zene nem ismer stílushatárokat
Találóan ezt az alcímet lehetett volna
adni annak a produkciónak, melyet
Szávolovics Gabriella szervezett februárban a mûvelõdési házban.
n

Irodalmi kávéház

SZABADOS SÁMUEL

Mint tudott, Gabriella évek óta nóta- és
népdaléneklést tanul Tarnai Kiss László
magániskolájában. Kapcsolatait kihasználva többször szervezett nóta- ás operett
estet Földváron. Az elsõ - és talán a legsikeresebb - az iszapkatasztrófa áldozatainak megsegítésére szervezett koncert
volt, mely során a mûfaj legjobbjai léptek
színpadra Dunaföldváron.
Az idei februári est igazi meglepetéssel
szolgált. A nóták és népdalok mellett a
mûsor második felében az elõadók elkalandoztak a könnyûzene, a pop és a musical irányába is a közönség nagy örömére.
Tarnai Kiss László, az est egyik szereplõje tudatosnak nevezte ezt a kitekintést,
mint mondta, iskolájában az énekesek
többféle mûfajban is kipróbálják magukat.

Az elõadók tolmácsolásában felcsendült Abba és Kovács Kati sláger, musicalrészlet a Jézus Krisztus szupersztárból, valamint betétdal a Meseautóból. Az
est meglepetése a fiatal földvári muzsikus, a tízéves Mendi Milán fellépése
volt. Milán évek óta tanul hegedülni; tehetsége vitathatatlan, kitartó tanulással
szép sikereket érhet el jövõben.
A program szinte telt házat hozott. A
fellépõk szerint sok nagyobb város megirigyelhetné ezt a nézõszámot. Szávolovics Gabriella szerint a földvári közön-

Moldvai táncok a farsangi táncházban
Népszerû volt az Ördögszekér néptáncegyüttes és a mûvelõdési ház közös szervezésû farsangi táncháza.
n
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Ez alkalommal moldvai táncokat tanulhattak a megjelentek, melyekhez a talpalávalót a Mesó és barátai nevet viselõ zenekar szolgáltatta. A táncokat Appelshoffer
János és Rémi Tünde tanította be. Nem
volt véletlen a stílusválasztás, hiszen a
moldvai táncok igen népszerûek napjainkban. Appelshoffer János szerint könnyen
megtanulhatóak, ritmusuk és egyszerû lépéskombinációjuk miatt kezdõ táncosoknak is ajánlják.
Mint megtudtuk, a táncegyüttes számára
a múlt év eseménydús volt, hiszen önálló
táncszínházi elõadásukra, a Mátkatáncra
készültek, mely óriási sikert aratott a földváriak körében. Emellett a város minden
jelentõsebb eseményén felléptek, igyekeztek a hazai közönséget kiszolgálni.
Az idei évben is sok program vár a táncosokra. Készülnek a gálára, melyen új

ség valóban nagyszerû. Vevõ az igényesebb szórakoztató zenére, és 200-250 fõs
közönséget egy ilyen programra össze lehet toborozni. Épp ezért, a sikerre való
tekintettel, már az õszi folytatáson gondolkodnak a szervezõk. n

mûsorral fognak a közönség elé lépni. A
mûvészeti vezetõ szerint az idei év fontos
feladata lesz a tagtoborzás, fõleg az iskolás korosztály körébõl. Elmondása szerint az utóbbi években sokan elhagyták a
csoportot tanulás vagy munkahelyi elfoglaltság miatt. Szükség van tehát a keret
feltöltésére. Jelentkezõk minden évben
akadnak, mivel népszerû szûkebb környezetünkben is a néptánc. A sikerek, a
jó hangulat, az utazások, a közösségi
szellem mind-mind hozzájárul ahhoz,
hogy életre szóló élményekkel gazdagodjanak a csoport tagjai. n
11.

2013. február 26-án Képes mesék mesés képek címû kötetét mutatta be
a Marcipán cukrászdában Kirchné
Máté Réka és V. Gänszler Beáta a
Rátkay László Irodalmi Kávéház tagjainak.
n
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„Erdélyben és Bukovinában készített
fotóimat több kiállítás és vetítés alkalmával bemutattam már, illetve internetes közösségi oldalakra is feltettem
néhányat. Itt talált rájuk V. Gänszler Beáta újságíró kollégám, akit megihlettek a
fotóim és elkezdett hol megható, hol humoros történeteket írni hozzájuk.“ - írja
a könyv elsõ oldalán Kirchné Máté Réka.
Fordított tehát a kötetszerkesztési
elv: a képek nem illusztrációi, hanem
ihletõ forrásai a történeteknek, melyek a képzelet szülöttei, azaz nem a
képek által megörökített valóság lenyomatai.
Érdekes játék ez, amibe az olvasó is
bekapcsolódhat: saját történetet szõhet
egy-egy erdélyi, bukovinai fénykép köré, fotót készíthet egy-egy meséhez, novellához. És hogy ne maradjon hiányérzet az olvasóban, Kirchné Máté Réka röviden felfedi az igazságot is fényképei
valós helyszíneirõl, szereplõirõl - a kötet
a fikció mellett így kordokumentuma is
egy eltûnõben lévõ kultúra mindennapjainak. n

V. Gänszler Beáta és Kirchné Máté Réka

A bükki füvesember
A Népszerû tudomány utolsó elõadása
közönségszámban minden eddigi rekordot megdöntött. Szabó György, a bükki
füvesember február 27-i elõadására zsúfolásig megtelt a mûvelõdési ház nézõtere, lépcsõsora, színpada.
Az alábbiakban arról olvashatnak, milyen gyógyteák fogyasztását tanácsolja
Szabó György.
n
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Minden háztartásban kellene lenniük tisztító teafüveknek, melyekbõl hetente egy csészényit kellene meginni a megelõzés érdekében. A máj tisztítására a gyermekláncfû és
a mezei katáng, a vese pucolására a nyírfalevél és a tejoltó galaj a legalkalmasabb. Utóbbi a nyirokrendszert is karbantartja.
A közönséges és a ragadós galaj a
pajzsmirigy egészséges mûködését segíti

Szabó György

elõ, a kakukkfû remekül fertõtleníti a
szervezetet, a galagonyatea pedig a szívideget nyugtatja, nagyon jól szabályozza
a szívritmust és érelmeszesedés ellen is
jó. A tyúkhúr teájával rendben tartható a
koleszterinszint, nõgyógyászati problémákra a cickafark, a diólevél kiváló. A

Mátkatánc a városi könyvtárban
2013. február 28-án az Ördögszekér
Táncegyesület nagysikerû táncszínházi
elõadásának fotóiból nyílt kiállítás a
Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtárban.
A tárlat képeinek többségét Molnár Gábor készítette, de Hargitai Gyõzõ, Ferde
Gábor és Ferde Orsolya képeivel is találkozhatnak a könyvtárba látogatók.
n
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Molnár Gábor 1500-2000 felvételt készített a Mátkatánc bemutatóján. Ezek egyharmadát - a technikailag hibátlan képeket
- tartotta meg a válogatás során; melyek
közül Appelshoffer János és Appelshofferné Rabóczki Anikó válogatta össze

Lukácsi Pálné, Molnár Gábor, Appelshoffer János

a fotókiállítás anyagának nagyobbik részét, amit még néhány számára kedves fotóval egészített ki az alkotó.

ZSIGEC Gála - „Élj vele boldogan!“
n

TELEKINÉ RÁBAI MELINDA

Azt mondják - hét évente valami új veszi kezdetét. Hát jelentem, hét év telt el a
kezdeti lépéseink óta, és ez valóban egyfajta fordulópont a mi kis közösségünk
életében is.
Bármennyire fájdalmas is, a gyermekek egyszer felnõtté válnak, elszakadnak

az otthontól, és egy új, önálló életet kezdenek. Hát ez történt a Zsigec társulat
életében is. Az a kis társaság, akikkel
együtt elindultunk ebben a musicales
mûfajban - nehezen bár, de - végleg levált rólunk. Lezárult velük egy sikeres,
örömteli korszak, melyben igazi barátságok szövõdtek, melyben sokat sírtunk és
nevettünk együtt.
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diólevél a belek kipucolására is alkalmas
csakúgy, mint az ezerjófû.
Hatéves kortól fél adagban, 12-13
évestõl már teljes adagban fogyaszthatók
a gyógyteák. Ellentétben a gyógyszerekkel nincs mellékhatásuk, de az adagokat
gondosan meg kell határozni. A teákat
forrázással készítjük. Egy csapott evõkanál összevágott levelet beteszünk egy
porcelán csészébe, leforrázunk két és fél
deci vízzel, majd lefedve tartjuk 10-20
percig. Ezt követõen leszûrve kortyolgatjuk el. Néhány növény csak hideg vízben
áztatható, ezek a papsajt félék, melyeket
3-4 órán keresztül áztatunk. A csipkebogyó húsának - szintén hideg vízben - 6
órás áztatás szükséges.
Böjt idején fogyasszunk sok zöldséget, gyümölcsöt és folyadékot! A helyes
táplálkozás mellett mozogjunk rendszeresen, hiszen az izzadásnak is óriási szerepe van szervezetünk méregtelenítésében. n
Táncot fényképezni nagyon nehéz mondta a kiállítás megnyitóján Molnár
Gábor. Ilyenkor egy folyamatot pillanatkén rögzít t a fotós, így fennáll a veszélye,
hogy a képen épp a táncjelleg vész el.
Hogy jó kép születhessen, nagyon együtt
kell élni, mozogni a táncossal, ami feszült
koncentrációt, fárasztó idegi munkát igényel.
A könyvtári kiállítás intenzíven adja vissza a nyáresti elõadás hangulatát. A képek új
megvilágításba is helyezik a Mátkatánc szereplõit: amit a nézõ egységes játékként érzékelt az elõadáskor, azt most egyénekre bontva is megtekintheti, s a fotóssal együtt elkaphat olyan pillanatokat is, melyek az elõadás során esetleg elkerülték a figyelmét.
A tárlat március 31-ig látogatható a
könyvtár nyitvatartási idejében. n
Ugyanakkor elõtérbe kerültek azok a fiatal, eddig háttérben megbújó arcok, akik
között új tehetségeket fedeztünk fel, és újra belendült a kerék, megy tovább a munka. Ismét van egy csapat, tagjaival jó hetente egyszer találkozni! Barátságok szövõdnek újra, közösek a sikereink, közösek
az élményeink, itt feloldódnak a hét közbeni mindennapos feszültségek, és felszínre
törnek az egyéni értékek. Kibõl-kibõl másképp: egyik-másik kiválóan táncol, némelyik nagyon szépen énekel, vannak, akik Ü

Ü a színpadi játékban remekelnek. Kicsi,
avagy nagy, nem számít. Csak a csapat, a
közösség, ahol megtanulunk figyelni és
hallgatni egymásra, ahol a produkciók által
belebújhatunk különbözõ szerepekbe, ahol
együtt éljük meg a legkülönfélébb emberi
érzéseket, drámai vagy komikus jeleneteket, legyen az félelem, gyûlölet, szeretet,
megbékélés, szerelem, jóság, emberség…
Formáljuk egymást - hogy merjük felvállalni önmagunkat. A játékon keresztül
adni másoknak valamit, ami felhívja a figyelmet a közösség fontosságára úgy,
hogy közben hagyja az egyéniség érvényesülését. Nyári táborozásaink alkalmával

pedig lehetõség nyílik arra, hogy a szakmaiság gyakorlása mellett - a minden esti
tábortûznél való beszélgetések alkalmával

- megismerjük önmagunkat, másokhoz való viszonyunkat, õszintén merjük elmondani véleményünket, még ha abban a pillanatban bántónak tûnik is.
Mindezt megmutatni másoknak - ez kihívás. Hát erre készülünk ismét idén tavasszal. Az idei mûsorban újra látható lesz
a Rómeó és Júlia musical-összeállításunk,
valamint a Csinibaba címû film dalainak
feldolgozása.
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt,
barátot, régieket, kicsiket, nagyokat!
„Élj vele boldogan!“ - címmel ZSIGEC
GÁLA április 13-án, szombaton 18 órakor
a dunaföldvári mûvelõdési házban. n

arisztokraták sorakoznak a megrendelõk
között, nagy tekintélyû, divatot diktáló hírességek nyilatkoznak elismerõen a herendi porcelánról.
A manufaktúra ma - termékkínálat, dolgozói létszám és árbevétel tekintetében
egyaránt - a világ legnagyobb porcelánmanufaktúrája; 16 ezer különbözõ fehér formával és négyezer festett mintával rendelkezik. Herenden az 1826. évi alapítása óta

a hagyományos módon, kézi munkával készítik a világhírû porcelántárgyakat; egyegy tárgyat közel negyvenen vesznek kézbe a porcelánmassza elsõ érintésétõl a festõecset utolsó simításáig.
A Herendi Porcelánmanufaktúra fennállása 187 esztendeje során túlélte a természeti csapásokat, a világégéseket, a gazdasági válságokat, a tulajdonos váltásokat.
Az alapítók mellett meghatározó volt a siker elérésében Farkasházy Fischer Jenõ és
Golden Gyula tevékenysége; többek között az õ örökségüket folytatja a mai menedzsment.
A herendi porcelán világszerte keresett
hungarikum. A manufaktúra legjelentõsebb kereskedelmi partnerei: Amerika, Japán, Olaszországa, az arab térség országai
és Oroszország. A „Magyar Örökség“ címet elnyerõ Zrt. termékei gyakorta a magyar állam hivatalos ajándékai, így például
Kate Middleton és Vilmos herceg esküvõi
ajándékul Magyarországtól egy Royal
Garden-mintás (a Viktória-minta felújított
változata) étkészletet kapott. n

A herendi porcelán
A Népszerû tudomány elõadássorozat
2013. február 6-i vendégi a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. munkatársai
voltak.
n
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Herenden 1826-ban Stingl Vince alapította azt a fajansz- és kõedénykészítõ mûhelyt, melyet alig két évtized alatt a második tulajdonos, Fischer Mór a magyar minõségi porcelánkészítés központjává tett.
Irányításával a Herendi Porcelánmanufaktúra 1851-ben a az elsõ londoni világkiállításon nem akárhogy debütált: Viktória
angol királynõ vásárolt a termékeibõl, egy
pillangós készletet választott a windsori
kastélya számára, mely azóta, Viktóriaminta néven, Herend szimbólumává vált.
Négy évvel késõbb a párizsi világkiállításon Herend elsõ osztályú érmet kap;
nemzetközi és hazai sikere ettõl kezdve töretlen. Uralkodóházak, hercegi dinasztiák,

Löfan-gála a sportcsarnokban
Idén is bemutatta repertoárjának keresztmetszetét a
Löfan Mazsorett Csoport
hagyományosan megrendezett gálamûsorán.
n

BAKSAY ERIKA

A kiválóan megszervezett
estén az óvodás korúaktól a
seniorokig bezárva minden
csoport színpadra lépett. A
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mûsor elsõ részében az elmúlt év versenyszámaiból, a második blokkban az idei
versenyekre tervezett koreográfiákból láthattak összeállítást a megjelentek.
Igen látványos volt a senior lányok zászlós formációja, illetve nagy sikert aratott a
világító botokkal elõadott koreográfia. Az
ovisok pedig, ha egyelõre nem is szakmai
tudásukkal, de bájukkal mindenképpen elbûvölték a szép számú közönséget.
Mindenképpel említést kell tenni a sok
éve partner Ceglédi Fúvószenekarról, tagjai egyrészt nagy alázattal segítették a
mazsorettek fellépését, másrészt önálló Ü

Ü produkciókkal is szórakoztatták a nagyérdemût.
A sok éve mûködõ csoport vezetõje jelenleg Huszárikné Egervári Éva, mûvészeti vezetõje Béres Barbara, segítõi
Somogyvári Lilla és Huszárik Tamara. Vezetésükkel több, mint 50 mazsorett tanulja,
illetve mûveli ezt a fajta táncot.
A csoport az elmúlt évet szép sikerekkel zárta: dobogós helyezést ért el az

országos bajnokságon, és eljutott az Európa-bajnokságra is, ahogy ez az idei
évben is a célok között szerepel. De a
cél nemcsak a versenyzés, hanem a
mozgás, a zene, a tánc megszerettetése
és mûvelése is. És nem kis részben az
is, hogy a csoport, mint közösség, összetartó erejével megtartsa a lányokat,
kitartó munkára, együttmûködésre nevelje õket. n

Szakmai elõadást hallgattak a
horgászok
A Dunaföldvári Sporthorgász Egyesület
a téli holtszezonban - a múlt évhez hasonlóan ismét szakmai elõadást szervezett tagjai számára.
n

SZABADOS SÁMUEL

A meghívott vendég ezúttal Dr. Hunyadi
Attila szakíró volt, aki évtizedek óta ír cikkeket tapasztalatairól a szaksajtóban. Elõadásának témája ezúttal a Közép- Duna vidékének horgászsajátosságairól szólt.
A Dunaújvárostól a hartai könyökig terjedõ Duna-szakasz jellegzetességei a kanyarulatok, melyek következtében a vízfolyás lelassul, zátonyok képzõdnek. Ez a
hajózás számára kedvezõtlen, ugyanakkor
a horgászok számára kedvezõ, mert a zu-

Egyszázalék
Kérjük, támogassa adója 1%ával a Dunaföldvári
Ördögszekét Táncegyesület további munkáját.
Adószám: 18864803-1-17
Segítségét elõre is köszönjük!
* * *
Kérjük, támogassa befizetett
adója 1%-ával a Magyar László
Gimnázium oktatói, nevelõi
munkáját segítõ „Áldozzunk
Gyermekeink Tudásáért“ Alapítványt!
Adószám: 19232032-1-17
Támogatását elõre is köszönjük!

gokban, a zátonyok, szigetek közt kiváló
horgászhelyek alakulnak ki.
Az elõadás során szó esett a kormoránokról, a ragadozó madarakról, melyek az
utóbbi években elszaporodtak a folyó

* * *
Kérjük, támogassa befizetett adója
1%-ával a Dunaföldvári Polgárõrség Védelem Alapítványát!
Adószám: 18852723-1-17
Köszönjük a támogatást!
* * *
Kérjük, ajánlja fel adója 1%-át a
Dunaföldvár tûzvédelméért!
Adószám: 18855403-1-17
Köszönjük a támogatást!
* * *
Köszönettel vennénk, ha befizetett
adója 1%-ával a Beszédes József
Vízitúra Sportklub programjait támogatná!
Adószám: 19232221-1-17
Segítségét köszönjük!
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mentén, és pusztítják a halállományt. Az
érdekek ütköznek a horgászok és az állatvédõk között, mivel a védett madarak túlságos elszaporodása felboríthatja a Duna
biológiai egyensúlyát. Egy kifejlett kormorán csõrével akár egykilós halat is öszszeroppanthat, nagy számuk esetén ez a
halállomány jelentõs csökkenéséhez vezethet. A jelenség nemcsak hazai, hanem európai probléma is, amit mielõbb meg kell
oldani.
Az elõadás során szó esett a horgászat
technikai eszközeinek fejlõdésérõl is,
melynek leglátványosabb változása a zsinórok átmérõjének vékonyodása, ami mára már megdöbbentõ méreteket ölt. Napjainkban néhány milliméteres zsinórral több
kilós halat lehet kifogni. A horgászbotok
súlya is csökkent; a speciális mûanyagokból készült eszközök terjedtek el. A kapásjelzés esetében pedig megjelent a mikroelektronika, amely még hatékonyabbá teszi a fogást. n
A Dunaföldvári Sporthorgászok Egyesületének vezetõsége kéri a Horgásztársakat, a természetet és Dunát szeretõ
embereket, hogy befizetett személyi jövedelemadójuk 1 %-val támogassák az
egyesült munkáját.
Adószámunk: 19953717-1-17

Helyiségek bérbevétele
Dunaföldvár Város Önkormányzata licitálás útján történ bérbevételre meghirdeti az alábbi üzlethelyiségeket:
1. Dunaföldvár, Béke tér 1. szám alatti
122 m2 alapterületû üzlethelyiség (volt játékterem) egyben vagy egységeire bontva.
Kikiáltási ár: 13.000 Ft/m2/év+Áfa.
Részletes pályázati kiírás 2013. március 8.
és 2013. április 08. között vásárolható meg
11.000 Ft-ért Dunaföldvár Város Polgármesteri Hivatalának pénztárában (H: 09-12
óráig SZ: 09-12; 13-15:30 óráig és P: 09-13
óráig).
Licitálás idõpontja: 2013. április 11.
(csütörtök) 11:00 óra.
2. Dunaföldvár, 4141/1 hrsz. alatti
(Autóbusz pályaudvar) I. 71,4 m2 , II. 55,8
m2, III. 16,53 m2 alapterületû helyiségeit.
Kikiáltási ár: 13.000 Ft/m2/év+Áfa.
Részletes pályázati kiírás 2013. március
08. és 2013. április 08. között vásárolható

meg 11.000 Ft-ért a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal pénztárában (H: 09-12 óráig SZ:
09-12; 13-15:30 óráig és P: 09-13 óráig).
Licitálás idpontja: 2013. április 11.
(csütörtök) 10:00 óra.
3. Dunaföldvár, Béke tér 1. szám alatt található 88 m2 alapterület üzlethelyiség.
Kikiáltási ár: 13.000 Ft/m2/év+ÁFA.
Részletes pályázati kiírás 2013. március
08. és 2013. április 08. között vásárolható
meg 11.000 Ft-ért a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal Pénztárában (H: 09-12 óráig SZ:
09-12; 13-15:30 óráig és P: 09-13 óráig).
Licitálás idõpontja: 2013. április 11.
(csütörtök) 10:30 óra.
4. Dunaföldvár, Kossuth Lajos u. 5. szám
alatti 77,6 m2 alapterület üzlethelyiség.
Kikiáltási ár: 13.000 Ft/m2/év+Áfa.
Részletes pályázati kiírás 2013. március
08. és 2013. április 08. között vásárolható
meg 11.000 Ft-ért a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal Pénztárában (H: 09-12 óráig SZ:
09-12; 13-15:30 óráig és P: 09-13 óráig).

Licitálás idõpontja: 2013. április 11.
(csütörtök) 9:30 óra.
5. Dunaföldvár, Rákóczi u. 2. szám alatti
42 m2 alapterület üzlethelyiség.
Kikiáltási ár: 13.000 Ft/m2/év+Áfa.
Részletes pályázati kiírás 2013. március
08. és 2013. április 08. között vásárolható
meg 11.000 Ft-ért a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal Pénztárában (H: 09-12 óráig
SZ: 09-12; 13-15:30 óráig és P: 09-13 óráig).
Licitálás idõpontja: 2013. április 11.
(hétfõ) 9:00 óra.
A licitálások helye: Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal Dunaföldvár, Kossuth L. u.
2. Városfejlesztési és Mûszaki Iroda tárgyalóterme.
Az ingatlanokról további információt a
Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Mûszaki Irodája ad.
(Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2., Tel.:
75/541-558). n

Mezõgazdasági termelõk,
gazdálkodók figyelem!
Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet megkezdte a
2013. évi területalapú támogatások elõfinanszírozását.
A finanszírozás maximális mértéke:
az elõzõ évi támogatás 80%-a.
Használja ki a lehetõséget, s ebbõl finanszírozza a
2013. év tavaszi munkáinak költségeit!
Részletekrõl érdeklõdjön a Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet

kirendeltségeinél.

Dunaföldvár, Béke tér 5. Tel: 75/541-56 – Bölcske, Zrínyi u. 2. Tel: 75/335-153
Madocsa, Paksi u. 1. Tel: 75/330-174
15.

A háziorvosok péntek délutáni
12 órától 17 óráig történõ
rendelési ideje

2013. március 01. Dr. Móricz Zoltán
2013. március 08. Dr. Hallai Róbert
2013. március 22. Dr. Englert Rolland
2013. március 29. Dr. Palkó Ágnes

Felhívás
n

KUN ERIKA

KÓRUSVEZETÕ ÉS A

KÓRUSTAGOK

Gyertek közénk énekelni!
Az Annamatia Nõi Kórus felvételt hirdet fiatal és középkorú lányok, asszonyok részére.
Ha jó zenei hallásod van és szeretsz
énekelni, jelentkezz! A próbákon hangképzést is tanulunk, ami megalapozhatja
a késõbbi énekesi pályádat.
Várjuk olyan fiatalok jelentkezését is,
akik szóló éneklést is vállalnának!
Jelentkezni lehet személyesen hétfõnként 18-20 óra között a mûvelõdési házban (Dfv., Ilona u. 9.). Érdeklõdni telefonon is lehet: 20/ 422-38-90.
A közös éneklés öröm, gyere, próbáld
ki! Szeretettel várunk! n
Köszönet az 1%-ért
Az Annamatia Zenei Egyesület tagjai
megköszönik mindazoknak, akik a
2012. évben a személyi jövedelemadójuk 1%-át számukra felajánlották. Az
APEH által átutalt 52.685 Ft összeget az
alapszabályban meghatározott célok
megvalósítására ajánljuk fel.
A jövõben is kérjük, várjuk a támogatásukat! Adószámunk: 18856521-1-17
Köszönjük! Az egyesület vezetõsége
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

Mûvelõdési
Központ

16. szombat

Programok

Lazhar tanár úr

MÁRCIUS 15. PÉNTEK 10:00

MÁRCIUS

színes, kanadai film

22. péntek

Nemzeti Ünnep
Ünnepi megemlékezés a Mûvelõdési

Vadállatok
színes, amerikai film

Központban
Koszorúzás a Kossuth téri emlékmûnél
MÁRCIUS 19. KEDD, 10:00

29. péntek

Most jó
színes, angol film

30. szombat

A rút kiskacsa
zenés bábjáték az Ametiszt Bábszínház
elõadásában

Marsupilami nyomában
színes, szinkronizált, francia vígjáték
Az elõadások 19 órakor kezdõdnek!

Jegyár: 600 Ft

Jegyár 500 Ft.
Pénztárnyitás az elõadások kezdete elõtt 1 órával!

MÁRCIUS 23. SZOMBAT 15:00 ÉS 18:00

Kalendárium - néptánc gála
MÁRCIUS 24. VASÁRNAP 15:00-18:00

Húsvéti Játszóház
Jegyár: 300 Ft + tojások
ÁPRILIS 19. PÉNTEK, 18:00

Kellemes
húsvéti
ünnepeket
kívánunk!

Szezonnyitó a Várban n

a szerkesztõk

NYITVA TARTÁS:
HÉTFÕTÕL-PÉNTEKIG: 800 – 1300; 1400 - 1700
SZOMBATON: 800 – 1200

Kellemes Húsvéti
ünnepeket kívánunk!
Alphazoo Dunaföldvár
Rákóczi u. 2. (a városközpontban)
Telefon: 06 30 902 34 02

