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Országos mazsorett versenyt rendeztek városunkban
A Magyar Mazsorett Szövetség korábbi
döntése alapján március 23-án
Dunaföldváron rendezték meg az idei
elsõ hazai A és B kategóriás versenyt.
n

SZABADOS SÁMUEL

Városunk és a Löfan mazsorett csoport
valamint a rendezvény támogatói precízen
és alaposan felkészültek a sportversenyre.
Ezt bizonyította a program gördülékenysége, szervezettsége, valamint ezt nyilatkozta a verseny végén Geisztné Gogolák Éva,
a Magyar Mazsorett Szövetség elnöke is.
17 településrõl érkeztek csapatok és versenyzõk az idei elsõ megmérettetésre. A
szakemberek szerint a színvonal változó
volt, de ez természetes is, hiszen a téli felkészülés után az ilyen jellegû versenyek
jelentik a májusi országos bajnokságra való felkészülést. Ez alkalommal fel lehetett
mérni a hazai mezõny erõviszonyait, és a
késõbbiekben pótolni lehet a felmerült hiányosságokat.
Az év aktualitása, hogy idén Magyarország rendezi az Európa- bajnokságot.
A tavaszi versenyek, valamint a Békéscsabán rendezett tavaszi országos bajnokság alapján dõl el, hogy kik kvalifikálják magukat, azaz kik képviselik hazánkat az Európa-bajnokságon. A Löfan
csoport évek óta résztvevõje az európai
megmérettetésnek, eredményeik alapján
remélhetõen a földvári lányok idén is ott
lesznek.
A földvári versenyen a különbözõ korosztályok igen széles skálája vonult fel,
az elnök asszony ugyanakkor hiányolta
a felnõtt korosztályok jelenlétét. A köztudatban a tizenévesek tevékenységeként él a mazsorett, mert a középiskola
befejezése után nagyon sokan abbahagyják. Ennek a téves szemléletnek az
eredménye, hogy hazánkban alig van
felnõtt csoport, míg más országokban ez
természetes dolog. E téren bizony fel
kell zárkóznunk még a nemzetközi mezõnyhöz.

A földvári versenyen - a hazai környezetnek is köszönhetõen - sikeresen
szerepelt csoportunk.
Eredmények:
A
Senior
korosztály
Duo-trió kategóriájában elsõ helyen végzett a Bartalos Hajnalka, Huszárik Tamara páros.
A Solo kategória második helyén
Bartalos Hajnalka, harmadik helyén Tilli
Fanni végzett. A Solo két bot kategóriában Rivnyák Viktória lett a második. A
Flag minit szintén a földvári lányok nyerték. A csapat tagjai: Bartalos Hajnalka,
Bodolai Katalin, Doszpod Dalma, Horváth
Zsanett, Somogyvári Lilla és Tóth Renáta.
A Kiscsoport versenyben második lett a
hazai csapat: Bartalos Hajnalka, Doszpod
Dalma, Garbacz Gréta, Horváth Zsanett,
Huszárik
Tamara,
Rivnyák Viktória, Tilli
Fanni összeállításban.
A Junior korosztály
Solo kategóriájában
Leibinger Anita hetedik lett. A Duo-trió kategória második helyén a Huszárik Helga,
Rácz Viktória páros
végzett. A Kiscsoportos verseny gyõztese a
Balázs Barbara,
Czobor
Alexa, Fehér
Laura,
Huszárik Helga,
Leibinger
Anita, Rácz
Viktória,
Virág Dorina
összetételû
földvári formáció lett. n

Kerekasztal tárgyalás a közbiztonságról
Március 14-én Dunaföldvár közbiztonságáról tárgyaltak az önkormányzat, a
rendõrség, a polgárõrség, az általános
iskola, a DESZI és a mezõõrség képviselõi a városházán.
n

BALOGH EMESE

A már hagyományos fórumon a megjelentek áttekintették a november óta történt,
közbiztonságot érintõ eseményeket, illetve
összegyûjtötték mindazon problémákat,
amelyek településünkön e téren felmerültek. A kerekasztal beszélgetés során tárgyalták az általános iskolában tapasztalható fegyelemsértéseket és azok számának
csökkentési lehetõségeit, áttekintették a

dunaföldvári bûncselekményeket, illetve
szabálysértéseket valamint megvizsgálták
az elkövetõk körét. Megállapítható, hogy a
városunkban és környékén bûncselekmé-

Készültség katasztrófahelyzetben
A március közepi erõs havazás és hófúvás országszerte komoly fennakadásokat okozott. Bár városunk térségében
nem volt a katasztrófahelyzet, jelentõs
erõk mozdultak meg a helyi lakosok és
az úton lévõk érdekében.
n

BALOGH EMESE

Az országos riasztást március 14-én délután rendelték el, ekkortól a dunaföldvári
önkormányzat is a katasztrófavédelmi terv
szerint járt el - tájékoztatta lapunkat Horváth Zsolt polgármester. A helyi polgárõrök és tûzoltók készenlétben álltak csakúgy, mint azok a vállalkozók, akik erõgépeiket, munkagépeiket biztosították az
esetleges mentések érdekében. Fûtött tornacsarnok, matracok, takarók, tisztálkodá-

si eszközök várták a városunk környékén
rekedteket; 20.30 órára már teljes készenlétet jelentettek Dunaföldvárról a katasztrófavédelmi szerveknek.
A rendõrség megerõsített állománnyal
dolgozott; a helyi polgárõrökkel összefog-

Partfalomlások
Az elmúlt idõszak folyamatos esõzéseinek következtében feláztak a talaj mélyebb rétegei is, ezért Tolna megyében is
megszaporodtak a partfalomlásokkal,
pince- és útbeszakadásokkal kapcsolatos bejelentések.
n
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TASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

A lakosok és az anyagi javak védelme
érdekében a partfalomlásokkal, pince- és

nyeket elkövetõk többsége nem dunaföldvári, hanem az átutazók, illetve a lakóhely
változtatás során városunkban rövidebbhosszabb idõre letelepültek csoportjából
kerül ki.
A problématérkép elkészítését követõen
a cselekvés következik - mondta Horváth
Zsolt polgármester. A fõ lépéseket a közlekedésbiztonság és a vagyonvédelem érdekében kell megtenni. Utóbbit oly módon, hogy a lehetséges áldozatokat is bevonják a megelõzésbe.
A félévente megtartott tanácskozás minden megjelent számára adott feladatot: a
következõ fórumra valamennyi szervezet
képviselõje feltárja, összegyûjti a maga
bûnmegelõzési, közbiztonságérzetet növelõ lehetõségeit egy közösen megvalósítható program érdekében. n
va, a polgárõrség terepjárójával járták, ellenõrizték városunkat és a környéket:
Bölcskét, Madocsát, a 6-os fõutat és az
M6-os felvezetõ útjait. A kamionok
számára lezárták az utat, a tehergépkocsikat az Agip, a Shell és a bioethanol üzem
parkolójába irányították.
Szerencsére súlyos helyzet nem alakult
ki városunk környékén, nem akadt el a
közlekedés, és Bács-Kiskun megye irányába is járhatóak voltak az utak. A tornacsarnokbeli közösségi szállást nem kellett
megnyitni, a helyi vállalkozók és civil
szervezetek munkája így a síkosságmentesítésre, a hótolásra és a kamionok elhelyezésére korlátozódott.
Összehangolt, pontos és gyors munka
folyt Dunaföldváron ezekben a napokban,
jól vizsgáztak a szervezetek és a vállalkozók is - összegezte a polgármester a tapasztalatait. n

TÁMOGATÓINK
útbeszakadásokkal érintett helyszíneken a
katasztrófavédelem polgári védelmi káreseti helyszíni szemlét végez a társhatóságok bevonásával, úgynevezett supervisor
hatóságként. Ez azt jelenti, hogy az illetékes bányakapitányságot, építésügyi hatóságot, illetve amennyiben szükséges, a
rendõrséget és a település polgármesterét
is bevonjuk a helyszíni szemlék lefolytatásába. A bányakapitányság vizsgálja azt,
hogy kell-e számolni további partfalom- Ü
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Dunaföldvár Város
Önkormányzata
Dr. Süveges Árpádné
Petrovics Józsefné
Ráthgéber Lászlóné

Ü lásokkal, illetve javaslatot tesz a rendbehozatalra. Az építésügyi hatóság az érintett
lakóingatlant ellenõrzi. Amennyiben a lakóingatlant életveszélyesnek nyilvánítják,
az önkormányzat intézkedik szükség esetén az ott élõk elhelyezésérõl. A rendõrség
és a polgárõrség ilyen esetben fokozott figyelmet fordít az érintett területre.
A magántulajdonban keletkezett károk
helyreállítása a tulajdonos, míg a közös-

ségi tulajdonban, utakban keletkezett
károk helyreállítása az önkormányzat
feladata.
Felhívjuk azoknak a figyelmét, akik hasonló ingatlannal rendelkeznek, hogy az
ilyen területek megközelítése életveszélyes, fordítsanak fokozott figyelmet gyermekeik, az idõsek és háziállataik védelmére. Elsõsorban a löszfalba vájt pincével rendelkezõk - de más pincetulajdono-

Rendkívüli képviselõ-testületi ülés
Március 26-án rendkívüli képviselõ- testületi ülést tartott Dunaföldvár Város
Önkormányzata.
n

BALOGH EMESE

A megszokottal ellentétben az ülés elsõ
része volt zárt, melyen a képviselõk azt
tárgyalták, hogyan hajtható végre
Dunaföldváron a víziközmû törvény. A
törvény értelmében 2013. január 1-jétõl a
vízellátást, a szennyvízelvezetést és tisztítást biztosító vagyonelemek önkormányzati és állami tulajdonba kerültek.
A jogszabály szigorú kötelezettségeket ír
elõ a vízszolgáltatókra, kizárólag akkreditált cégek vehetnek részt a víz- és csatornaszolgáltatásban. Az akkreditáció
feltétele a bekötések száma, a mûszakitechnikai feltételek, akkreditált laboratóriumok és a megfelelõ végzettséggel rendelkezõ szakembergárda megléte. 2017.
január 1-jétõl csak annak lesz mûködési
engedélye, aki 150 ezer bekötési számot
produkál és száz százalékban önkormányzati vagy állami tulajdonban van.
Mindezek ismeretében Dunaföldvárnak
egy nagy céghez kell csatlakoznia. Két
ajánlattal foglakoztak a képviselõk - a

szekszárdi Elsõ Magyar Önkormányzati
Víziközmû és Közszolgáltatási Társulás,
illetve a paksi Mezõföld Regionális
Víziközmû Kft. ajánlatával -, és meghatározták azokat a feltételeket, amelyekkel
a polgármester folytathatja velük a továbbiakban a tárgyalásokat. A vízszolgáltatás ára a 2013-as évben az okból,
hogy Dunaföldvár 2013. június 1-jével
valamely víziközmûhöz csatlakozik nem
fog emelkedni - hangzott el Horváth
Zsolt polgármester tájékoztatójában.
A nyílt képviselõ-testületi ülésen a megjelentek tárgyalták az MVM Paksi Atomerõmû Zrt. Jövõnk Energiája Térségi Alapítványa által kiírt pályázaton való indulást. Az atomerõmû alapítványi pályázattal
minden évben segíti a Paks 30 km-es körzetében lévõ önkormányzatokat. A dunaföldvári idén kommunális gépek vásárlására - univerzális rakodógép, hóeke, ágaprító, sószóró - pályázik; a 19.797.000 forintos pályázat segítségével Dunaföldvár belés külterületeinek rendben tartása hosszú
távon megoldódna.
A képviselõk 4 fõ köztisztasági gépkezelõ állásba helyezésérõl is döntöttek. Õk a
közmunkaprogramon belül 8 hónapig napi

Újabb ügyek a kormányablakoknál
Március 1-jétõl újabb hét ügykörben
kereshetõk fel a kormányablakok, és lehetõség nyílik arra is, hogy az ügyfelek a
földhasználati bejelentéseket is itt tegyék meg.
n
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Újabb hét ügykörben kaphatnak információt március 1-jétõl a kormányablakok.
A 417/2012. (XII.29.) Korm. rendelet ér-

telmében a korábbi ügykörök mellett a
kormányablak tájékoztatást nyújt az ügyfeleknek az eljárás menetérõl, valamint az
eljárással kapcsolatos ügyféli jogokról és
kötelezettségekrõl az alábbi ügyekben is:
– megváltozott munkaképességû személyek ellátásainak igénylése
– nem magyar állampolgár házasságkötése és bejegyzett élettársi kapcsolatának
létesítése
3.

sok is - különös gonddal közelítsék meg
pincéjüket.
Március 29. óta Tolna megyében tizenhárom bejelentés érkezett partfalomlással, pince- és útbeszakadással kapcsolatban. A Paksi és Dombóvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség hat-hat, a
szekszárdi pedig egy esetben végzett a
fentiekben leírt polgári védelmi helyszíni szemlét. n
8 órás munkaidõben fogják Dunaföldvár
zöldterületeit gondozni, bérüket pályázati
forrásból és önerõbõl gazdálkodja majd ki
az önkormányzat.
A rendkívüli testületi ülésen napirendre
kerültek a radikálisan megemelkedett szolgáltatási díjak is. A talajterhelési díj tízszeresére emelkedése egy 2011 óta ismert törvény végrehajtásának következménye. Ez
a megemelkedett díj mindazokat terheli,
akik a törvény két évvel ezelõtti megjelenés óta az ingatlanuk elõtt kiépített, mûszakilag rendelkezésre álló szennyvízcsatorna hálózatra nem kötöttek rá.
Szintén radikálisan, sok esetben kétszeresére nõtt a szemétdíj. A szemétszállítást végzõ Dunanett Kft. ugyanis roszszul értelmezte és alkalmazta a rendelkezést, mely a 2012. decemberi szemétdíjhoz képest csak 4,2 százalékos emelést
enged meg. A kft. új számlát fog postázni az ügyfeleinek, azoknak pedig, akik
már befizették a megemelkedett díjat, jóváírja a befizetést.
A kéményseprési díjakat csakúgy, mint
a talajterhelési költségeket, központi jogszabály határozza meg. Bár léteznek
egyedi elbírálások, egyelõre a megemelkedett összeget be kell fizetniük a lakosoknak, s ha bármi változik, jóváírják a
befizetésüket. n
– házasságkötés és bejegyzett élettársi
kapcsolat létesítése,
– a házassági névviselési forma módosítása,
– születés anyakönyvezése,
– hatósági bizonyítvány kiállítása az
anyakönyvbõl,
– haláleset anyakönyvezése.
Újdonság az is, hogy a földhivatalok
ügyfélszolgálatai mellett a földhasználati
bejelentések benyújtására is lehetõség van
a kormányablakban, ahol a munkatársak a
kérelmek átvételén túl segítenek a Ü

Ü nyomtatvány kitöltésében is. A kormányablakok ügyfélbarát nyitva-tartással
minden munkanapon reggel nyolctól este
nyolcig várják az ügyfeleket.
A 288/2010. (XII.21.) Korm. rendelet 2.
melléklete értelmében a kormányablak továbbra is az állampolgárok rendelkezésére
áll az alábbi kérelmek és bejelentések átvételében:
– GYES igénylése,
– anyasági támogatás igénylése,
– családi pótlék igénylése,
– gyermeknevelési támogatás igénylése,
– fogyatékossági támogatás igénylése,
– kivételes nyugellátás-emelés és egyszeri segély igénylése,

– a nyugdíjfolyósításhoz és a megváltozott munkaképességû személyek ellátása
folyósításához kapcsolódó bejelentések,
igénylések,
– fogyasztóvédelmi panaszok, közérdekû bejelentések.
Ezen kívül a kormányablak az ügyfelek
azonosítását követõen egyedi ügyük intézéséhez internetes kapcsolati lehetõséget,
szakmai és informatikai segítséget nyújt az
egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyek elektronikus bejelentéséhez. A
kormányablak tájékoztatja a hozzá forduló,
egyéni vállalkozást alapítani kívánó természetes személyeket és az egyéni vállalkozókat az a mûködési szabályokról, illetve képesítéshez kötött gazdasági tevékenység

Új pályázat az álláskeresõk
vállalkozóvá válásának elõsegítésére
TÓTH FERENC
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2013-ban ismét pályázatot hirdet a
Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja az álláskeresõk vállalkozóvá válásának elõsegítésére. A támogatás célja az álláskeresõk vállalkozói hajlandóságának elõmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység
beindítására való ösztönzése. A pályázaton az vehet részt, aki a pályázat benyújtását közvetlenül megelõzõen a Tolna
Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak Járási Munkaügyi Kirendeltségeinél
legalább 3 hónapja folyamatos álláskere-

sõként van nyilvántartva, vagy rehabilitációs ellátásban részesül. A pályázónak
vállalnia kell, hogy önmaga foglalkoztatását - munkaviszonyon kívüli tevékenységgel - mezõgazdasági õstermelõként,
egyéni vállalkozóként vagy társas vállalkozáshoz csatlakozva oldja meg. A
Nemzeti Foglalkoztatási Alap Tolna megyére meghatározott, e célra elkülönített
pénzügyi kerete 35.812.000 Ft. Ebbõl a
nyertes pályázók legfeljebb 2 millió Ft
vissza nem térítendõ tõkejuttatást
és/vagy legfeljebb 6 havi idõtartamra,
havonta a kötelezõ legkisebb munkabér
összegéig terjedõ vissza nem térítendõ

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 gyûjtõ-

helye: 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.
4.

esetén a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményekrõl. Bejelentéshez
vagy hatósági engedélyhez kötött gazdasági
tevékenység esetén információt ad a szükséges bejelentésekrõl, hatósági engedélyekrõl
és az illetékes hatóságok elérhetõségérõl.
Mint ismeretes, 2011. január 3-án - az
egyablakos ügyintézési rendszer kialakításának elsõ állomásaként - az ország 29
pontján nyíltak meg a kormányhivatalok
integrált ügyfélszolgálati irodái, a kormányablakok. Az ügyfélszolgálati irodák
eredetileg 29 ügykörrel indultak, amely
mára közel hetvenre bõvült. Várhatóan egy
év múlva már 2500 ügyben lehet a kormányablakokat felkeresni, amelyeknek
száma háromszázra emelkedik majd. n
támogatást kaphatnak. A két támogatási
forma együttesen és külön-külön is igényelhetõ. A tõkejuttatást is igénylõ pályázatok 2013. május 15-ig, tõkejuttatás
nélküli konstrukció esetén legkésõbb
2013. november 30-ig nyújthatók be a
pályázó lakóhelye szerint illetékes járási
munkaügyi kirendeltségen. A pályázatok
elbírálásáról a járási munkaügyi kirendeltség vezetõje mérlegelési jogkörben,
a pályázat benyújtását követõen legfeljebb 60 napon belül dönt.
A részletes pályázati egységcsomag térítésmentesen átvehetõ át a Tolna Megyei
Kormányhivatal Járási Hivatalainak Járási
Munkaügyi Kirendeltségein, illetve letölthetõ a http://www.ddrmk.hu/ és a
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna/sz
akigazgatasi-szervek/munkaugyi-kozpont
honlapokról. n
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 környeÜ
zetünkbõl.

Ü 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, sa-

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

Forduljon az Egyenlõ Bánásmód
Hatóság ügyfélszolgálatához, ha...
...neme, faji hovatartozása,
bõrszíne, nemzetisége, nemzetiségi vagy etnikai kisebbséghez való tartozása, fogyatékossága, életkora, egészségi
állapota, vallási- vagy világmeggyõzõdése, politikai vagy
más véleménye, anyanyelve,
családi állapota, anyasága
vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása,
vagyoni helyzete vagy egyéb
tulajdonsága miatt hátrányos
megkülönböztetés éri.
Ott vagyunk a közelében.
Keresse fel DR. SZATMÁRI ÉVA Fejér

megyei egyenlõ bánásmód-referens ügyfélfogadását 2013. április 3-án (szerda)

Tejelõ tehén takarmányok

Aflatoxin szennyezettségének csökkentési lehetõségei
n

FARKAS MELINDA

SK.

SAJTÓFÕNÖK,

KORMÁNYMEGBÍZOTTI KABINET
Mint ismert, 2012. év végén a hazai termesztésû kukoricában is feltûnt a penészgombák által termelt aflatoxin szennyezés. A
szennyezett takarmány etetésével a tejben 3-4

órán belül belül jelenik meg a szennyezés, annak elhagyásával viszont 2-3 napon belül el is
tûnik az. A biztonságos, határérték alatti aflatoxin-tartalmú tejtermelésének kulcsa a helyes takarmányozási gyakorlat, ami a lehetõ
legalacsonyabb szennyezettségû alapanyagokból összeállított takarmányok használatá5.

Ingyenes család- és

gyermekvédelmi
tanácsadás

Az Alba Regia Ifjúsági és Szabadidõs
Egyesület, Székesfehérvári Álláskeresõk Egyesülete
ingyenes jogi tanácsadást indít családés
gyermekvédelmi
témakörben
Sziklainé dr. Kiss Erzsébet ügyvéd segítségével.
Helyszín: Székesfehérvári Álláskeresõk Egyesülete Székesfehérvár,
Tolnai u.10.
Idõpont: minden péntek 10.00 - 12.00
óráig.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ,
ELÕZETES BEJELENTKEZÉS A
06-20 -206-3031 TELEFONSZÁMON
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
12.00 és 16.00 óra között Székesfehérvári
Álláskeresõk Regionális Egyesülete (Székesfehérvár, Tolnai utca 10.) bejárat az
épület mögött,
2013. április 10-én (szerda) 12.00 és
16.00 óra között Megyei Kormányhivatal
(Székesfehérvár, Piac tér 12-14.),
2013. április 17-én (szerda) 12.00 és
16.00 óra között Székesfehérvári Álláskeresõk Regionális Egyesülete (Székesfehérvár, Tolnai utca 10.) bejárat az épület mögött,
2013. április 24-én (szerda) 12.00 és
16.00 óra között Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (2490
Pusztaszabolcs, Velencei utca 2.)
Egyenlõ bánásmód - mindenkit megillet!
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ, ELÕZETES
BEJELENTKEZÉS A
06-20 206-3031TELEFONSZÁMON n
val, valamint a szemes kukorica rostálásával
és az ún. toxinkötõk alkalmazásával érhetõ el.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal Élelmiszer és Takarmánybiztonsági Igazgatósága az aflatoxin szennyezettség megelõzésének legfontosabb eszközeirõl szóló részletes tájékoztatója az alábbi
elérhetõségeken tekinthetõ meg:
http://www.nebih.gov.hu/aktualitasok/hi
rek/03_27_aflatoxin_tajekoztato.html
NÉBIH közösségi oldal n

Vércukorszintmérõket adományoznak
a Tolna megyei polgárõröknek
n

PUSKÁS ILDIKÓ

A Tolna Megyei Polgárõr Szervezetek
Szövetsége februári közgyûlésén a
Szekszárdi Polgárõr Egyesület képviseletében részt vett János Anna, aki egyben
a
Tolna
Megyei
Felnõtt
Diabetesesek Közhasznú Egyesületének
elnöke. A közgyûlésen felszólalt és elmondta, hogy egyesülete ingyenesen
biztosít vércukorszintmérõket a polgár-

Húsvéti
csomagosztás
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat
helyi csoportjának tagjai húsvéti csomagosztást tartottak március 26-án.
n

BALOGH EMESE

Jákli Viktor, a máltai csoport helyi vezetõje arról tájékoztatta lapunkat, hogy
ez alkalommal 240 család - 190 dunaföldvári, 20 daruszentmiklósi és 10-10
elõszállási, solti és bölcskei - vehette át
húsvéti ajándékcsomagját.
Egy-egy csomagba hétezer forint értékben került liszt, tésztaféleség, cukor
és egyéb tartós élelmiszer, melyek a
központi raktárból és a templomi adománygyûjtésbõl származtak. De erre az
alkalomra a Szent Erzsébet napi jótékonysági bál bevételébõl is vásároltak
élelmiszert a szolgálat tagjai.
A csomagokat a helyi máltai szervezet
tagjai állították össze és osztották ki, az
adományozottak névsorának összeállításában a polgármesteri hivatal szociális
elõadója közremûködött. n

õröknek és azon családtagjaiknak, akik
inzulinnal kezeltek.
Ugyanakkor felajánlotta a megyei szövetségnek, hogy kössenek együttmûködési megállapodást. A megállapodás megkötése megtörtént, melyben kölcsönösen vállalták, hogy
a Tolna megyében egyedül élõ idõs cukorbetegeket rendszeresen ellenõrzik járõrözés alkalmával. A polgárõrök a járõrözés során talált esetlegesen kómába esett cukorbetegekhez haladéktalanul orvost, mentõt hívnak. A

Megosztott
kenyér

„Oszd meg kenyeredet
az éhezõvel“… (Ézsaiás 58.)
n

SIMON ISTVÁN
Több ezer éves kérés illetve biztatás
ez Ézsaiás próféta szájából, azonban ma
is érvényes és idõszerû. A Máltai Szeretetszolgálat dunaföldvári munkatársai
jól tudják ezt, ezért évente többször is
gyakorolják. Legutóbb Húsvét elõtt, a
Nagyhéten mintegy 18 „máltás“ pakolt
és csomagolt: lisztet, rizst, cukrot, száraztésztát, zsírt, szalonnát, kolbászt osztott szét a rászorulók között. Mindezt
persze gyûjtés, adakozás és vásárlás
elõzte meg.
Helyben Dunaföldváron kb. 200 csomag talált gazdára, de jutott Soltnak,
Daruszentmiklósnak és az elõszállási ne-

Tolna Megyei Felnõtt Diabetesesek Egyesülete vállalta, hogy ingyenesen biztosít vércukormérõket a polgárõröknek és az inzulinnal
kezelt családtagjaik részére, valamint egy
másik fajta vércukormérõt biztosít a tablettával kezeltek számára.
Az együttmûködésbe két civilszervezetet is bevontak, a Tolna Megyei Vöröskeresztet és a Máltai Szeretetszolgálat önkénteseit.
A Diabetesesek Egyesülete megkezdte
a vércukorszintmérõk kiosztását, eddig
90 db-ot juttattak el a polgárõröknek a
megye területén, de továbbra is folyamatosan jönnek az igények a polgárõr egyesületektõl. n
velõotthonnak is az adományból. A református lelkész köszöntötte Jákli Viktor és
a csoport nevében a csomagra várók népes táborát. Elmondta, hogy Jézus azon
az éjszakán megtörte a kenyeret, s a tanítványainak adta, s vele szétosztotta magát,
mint az úrvacsorát. A megtört és megosztott kenyér az Isten irgalmának a jele.
Igazából a csomagosztás is az Õ adakozó
szeretetérõl tanúskodik. Ezután került sor
a csomagosztásra, amely a polgárõrök segítségével rendben megtörtént. Az élelmiszer mellé a német máltások jóvoltából
játékokat is kaphattak a gyermekek. „A
szegények mindig veletek lesznek“
mondta Jézus, és sajnos igaza volt. Áldottak legyenek mindazok, akik gondolnak a
rászorulókra és megosztják velük a kenyerüket. Áldott legyen a Máltai Szeretetszolgálat minden dunaföldvári munkatársa, aki fáradságos munkájával és adományával elviselhetõbbé tette sok szegény sorsú ember életét és ünnepét! n

2013-ban is folytatódik a Cseppnyi
Önbizalom Program
Az idén ismét útjára indul a Cseppnyi
Önbizalom Kontinencia Betegedukációs
Program. A kezdeményezés célja, hogy
felmérje a nem ellátott vizelettartási zavarban szenvedõk számát, és tájékoztatást adjon az esetlegesen érintetteknek,
hozzátartozóknak, ápolóknak a háziorvosi praxisokon keresztül. Az elõzõ évben indított kezdeményezés sikere nyomán ez évben már közel 200 háziorvosi
6.

praxisban vehetnek részt az érdeklõdõk
kontinencia tanácsadási fogadóórákon.
n

NAGY ÁKOS VM.KOMM KOMMUNIKÁCIÓS
TANÁCSADÓ IRODA
A vizelettartási zavarok a lakosság mintegy 6,5 százalékát érintik. A betegek többsége ellátatlan, sokan nem ismerik fel a tünetek alapján a betegséget, és nem tudják,
hogy létezik megfelelõ megoldás a Ü

Ü problémájukra. Sokan félnek megnyílni, nem mernek szakemberhez fordulni és
segítséget kérni, pedig az idejében felismert probléma kezelhetõ, a megfelelõ ellátás pedig nagyban javíthatja az érintettek
életminõségét.
Az Országos Alapellátási Intézet, a Magyar Általános Orvosok Tudományos
Egyesülete és a Magyar Egészségügyi
Szakdolgozói Kamara támogatásával és az
SCA Hygiene Products Kft. együttmûködésében megvalósuló Cseppnyi Önbizalom Kontinencia Betegedukációs Program
alkalmat teremt arra, hogy az esetlegesen
érintettek - és minden érdeklõdõ - részletes
tájékoztatást kaphasson a vizelettartási zavarról, és a megoldási lehetõségekrõl.
A tavalyi évben a programban több mint
15.000 érintett és érdeklõdõ vett részt, ami
kiemelkedõ a téma intim jellegét is figyelembe véve. A tapasztalatok azt mutatják,
hogy sikerült megszólítani azokat a betegeket is, akik eddig senkinek sem mertek
beszámolni problémájukról.
A több mint 15 ezer kérdõív összesített
eredményei alapján, a rendezvényeken
megjelentek 64 százaléka szenvedett a vizelettartási zavar valamely formájában,
azonban sokan még sosem beszéltek senkinek problémájukról.
A program kezdeményezõi az idei évben
is arra hívják fel a figyelmet, hogy mindenki, aki érintett bármilyen mértékû vizelettartási zavarban, és eddig esetleg szégyellt beszélni róla és orvoshoz sem mert
fordulni, most merjen kérdezni, bátran kérjen segítséget, mert van megoldás a problémájára. A rendezvényeken minden olyan
érdeklõdõt is várnak, aki közvetlenül még
nem érintett a problémában, de a 45 és 65
közötti rizikócsoportba tartozik, avagy
hozzátartozójuk, rokonuk ápolásában kell

szerepet vállalnia.
Idén a program kiterjesztéseként országosan közel 200 háziorvosi praxisban
Kontinencia Betegedukációs Fogadóórák
keretében mérik fel a megjelentek érintettségi és informáltsági szintjét. Egyúttal
tájékoztatást nyújtanak a betegségrõl, annak megfelelõ kezelésérõl és az inkontinencia védõeszközök megfelelõ használatáról is.
A fogadóórák március és április hónapban, országosan, minden megyében több
háziorvosi praxisban zajlanak majd. Tolna
megyében összesen 11 helyszínen nyílik
lehetõség a tanácsadáson történõ részvételre. Ezekre nemcsak az érintetteket várják,
de olyan hozzátartozókat is, akiknek családtagjaik, ismerõseik szenvednek vizelettartási zavarban és esetlegesen ápolásra is
szorulnak.
A tanácsadásokat idén is a helyi szakdolgozók végzik, akik az általános tájékoztatáson túl arra is lehetõséget nyújtanak,
hogy négyszemközt is feltehessék kérdéseiket a megjelentek.
Az Országos Alapellátási Intézetrõl
Az Országos Alapellátási Intézet az
alapellátás (háziorvosi, házi gyermekorvosi, iskolaorvosi, védõnõi szolgálat és a beteg otthonában nyújtott ápolási szolgáltatás) szervezési-módszertani, tudományoskutató, gyógyító-megelõzõ intézménye. A
népegészségügyi programmal összhangban célja a lakosság egészségi állapotának
javítása, a népességet leginkább veszélyeztetõ betegségek visszaszorítása, a halálozások számának csökkentése, demográfiai helyzetünk javítása. Segíti az egységes, egyenlõ és hatékony megelõzõ, gondozó és rehabilitációs tevékenységet. Alkalmazza és támogatja az Egészségügyért
Felelõs Államtitkárság vonatkozó irány-

Kontinencia Tanácsadási fogadóórák Tolna megyében:
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mutatásait, együttmûködik a megfelelõ
szakhatóságokkal és a szakfelügyeleti
szolgálattal. Regionális központjain keresztül kapcsolatot tart minden alapellátási
egységgel. Regionális központjain keresztül kapcsolatot tart minden alapellátási
egységgel.
A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói
Kamaráról
A 2004-ben alapított Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) jelenleg az egyik legnagyobb létszámmal
rendelkezõ és legtöbb szakterületet magába foglaló szakmai kamara. A MESZK a
szakdolgozói hivatás gyakorlásával összefüggõ ügyekben képviseli és védi a szakdolgozók jogait, valamint képviseli a szakdolgozói kart a hazai és nemzetközi szakmai szervezetekben. Legfontosabb célja,
hogy szakmai és etikai támogatást nyújtson a folyamatosan önállóvá váló szakterületek dolgozóinak. Kiemelt figyelmet
fordítva arra, hogy a Kamara társadalmi
szerepének és súlyának megfelelõ mértékben járuljon hozzá az egészségpolitika alakulásához, és ezen keresztül a lakosság
egészségügyi ellátásának javításához.
Az SCA-ról
Az SCA egy nemzetközi higiéniai termék és papírgyártó vállalat, mely személyi
higiéniai termékeket, higiéniai papírtermékeket, csomagolóanyagokat és papír alapanyagú termékeket állít elõ. A cég higiéniai portfóliója olyan nemzetközileg ismert
márkákat vonultat fel, mint a TENA és a
Tork, illetve regionálisan jól ismert neveket is tartalmaz, mint például a Tempo, a
Zewa, a Velvet, a Libero, a Libresse és az
Edet. A vállalat a személyre szabott ellátás
és a fenntartható fejlõdés élharcosa és mint
ilyen, világszerte minden üzleti területén
elismerésnek örvend. n

Olasz diákokat látott
vendégül a gimnázium
Városunk hosszú évekig ápolt baráti
kapcsolatokat az észak- olaszországi
Ossona városával, melynek korábbi polgármestere, Sergio Garavaglia éveken
át vezetett városunkba delegációkat,
ápolta a két település kulturális kapcsolatait.
n

SZABADOS SÁMUEL

Az utóbbi években ez a kapcsolat bizony
elhalványult, a jelenlegi olasz polgármester nem tulajdonít nagy jelentõséget a két
város barátságának. Sergio Garavaglia viszont ez idõ alatt is többször megfordult
Dunaföldváron. Ápolta személyes kapcsolatait, és mindent megtett azért, hogy a barátság szálai ne szakadjanak szét. Megszerette városunkat, ragaszkodik itteni barátaihoz.
Sergio Garavaglia jelenleg egy magentai
középiskolában tanít, s március közepén
magyarországi kirándulást szervezett tanítványainak, melynek egyik állomáshelye
természetesen Dunaföldvár volt. A budapesti városnézés után került sor a földvári
megállóra, ahol a volt polgármester találkozott régi ismerõseivel, barátaival, s diákjait megismertette a Magyar László Gimnázium közösségével. A helyi gimnazisták

Sergio Garavaglia

színes programot állítottak össze olasz
kortársaiknak: bemutatták a gimnáziumot
és hagyományait, magyar népdalt tanítottak számukra, rövid sétával egybekötve
megismertették velük a várat, megnézték a

kiállításokat. De az olasz diákok betekinthettek az iskola mindennapjaiba is, egyegy órára is belátogattak. Az ismerkedés, a
társalgás angol illetve német nyelven folyt.
Ittlétük legérdekesebb programja a táncház
volt. A gimnázium tornatermében az Ördögszekér néptánc együttes gimnazista
táncosai tanítottak néptáncot az olasz és a
magyar diákoknak. A program sikerét jelezte, hogy az tervezett idõnél jóval hoszszabbra nyúlt.
Sergio Garavaglia itt léte alatt találkozott Horváth Zsolt polgármesterrel is. Beszélgetésük során jelezte, hogy idén indul
az önkormányzati választásokon Ossona
polgármesteri tisztéért. Döntését városában sokan támogatják, esélyesnek érzi magát a választásokon. Amennyiben ismét
megválasztják, polgármesterként mindent
meg fog tenni a kapcsolatok elmélyítéséért. Sok lehetõséget lát a jövõben, például
a két település vállalkozásai építhetnének
ki kapcsolatokat. Amennyiben nem nyeri
el a polgármesteri címet, személyében továbbra is kötõdni fog városunkhoz. Látja,
hogy Dunaföldvár életképes település, észrevette a változásokat, például a strandfelújítást, az épületek, utcák megújulását. A
belváros pezsgõ élete mit sem változott,
nagy öröm volt számára, hogy az utcán sétálva többen felismerték, s váltottak vele
néhány szót. Mielõbb szeretne visszatérni
Földvárra akár polgármesterként, akár magánemberként. n

Húszéves a
német
testvérvárosi
kapcsolat
1993-ban köttetett Dunaföldvár és a németországi Weikersheim városa közt a
testvérvárosi kapcsolat, melynek húszéves fennállását ünnepli idén a két település.
n

SZABADOS SÁMUEL

Az évforduló méltó ünneplése és a
kapcsolat meghosszabbítása elõkészületeket vesz igénybe. Ennek jegyében járt
már az idei év elején Weikersheimben
Horváth Zsolt polgármester Takács Zoltán képviselõ társaságában. Március vé-

Klaus Kornberger és Horváth Zsolt

gén pedig Klaus Kornberger polgármester érkezett városunkba programegyeztetés céljából.
A két polgármester abban állapodott
meg, hogy elõször Németországban rendezik meg az évfordulós ünnepséget, mégpedig május 10. és 13. között. Az idõpont
egy ottani helyi ünneppel esik egybe. Horváth Zsolt szerint Dunaföldvárt népes delegáció fogja képviselni. A városvezetésen
8.

kívül vállalkozók, civil szervezetek vezetõi, valamint a mazsorett csoport, a néptánc együttes és egy kamarazenekar utazik
az eseményre. A szombati napon kerül sor
a kapcsolat ünnepélyes meghosszabbítására a városházán, ekkor lép fel a földvári
kamarazenekar, vasárnap pedig az Ördögszekér néptáncosai és a Löfan mazsorett
csoport tagjai szórakoztatják majd a városÜ
ka lakóit.

Ü Szeptemberben folytatódnak az események Dunaföldváron. Bár a program
még nem teljes, az bizonyos, hogy német
vendégeink a város rock zenekarát hozzák magukkal, akik már több lemezt is
kiadtak. Ez alkalommal kerül sor a majdani Weikersheim tér névadó ünnepségére is.

Mindkét polgármester egyetértett abban,
hogy a hivatalos kapcsolatok az utóbbi
években kissé lazultak; kulturális téren
voltak gyakoribbak a találkozások. A jövõben a civil szervezetek együttmûködését
lehetne élénkíteni például a labdarúgás,
vízisportok terén, de a tûzoltó egyesület, a
kertbarátok is bõvíthetik kapcsolataikat.

Egy sportág múltja és jelene
Dunaföldváron

Böde Ferenc, Vida Sándor, Kovács Pál, Menczõ Jenõ, Czobor Miklós, Juhász István, Fekete Péter - 1974

Szervák, tenyeresek, „csuszák“… A 20.
század elején a pingpong egyre nagyobb
népszerûségnek örvendett egész Európában, hazánkban is. Az elsõ asztalitenisz-világbajnokságot 1926-ban tartották Londonban, a vb valamennyi számában a magyarok gyõztek.
n

LUKÁCSI PÁL

Ezt a sokakat megmozgató játékot az
1930-as években Dunaföldváron id.
Pelsõczi András, Baglyas Gyula, Joó Lajos, Márkus Gyula kezdték népszerûsíteni.
Õk már különbözõ versenyeken is részt
vettek. Akkoriban ez az érdekes játék napi
szórakozási lehetõséget nyújtott, akárcsak
a biliárd vagy a kártya. A leventeszervezeten és a cserkészmozgalmon túlmenõen a
Katolikus Legényegyletben és a rivális Törekvés SE-ben sportolhattak a fiatalok. Ez
utóbbinak asztalitenisz szakosztálya is
volt. Kizárólag tagdíjakból, a színielõadások bevételébõl, adományokból tartották
fenn magukat.
1945 után a két említett egyesület és a
leventék együttesen próbálták fellendíteni
a földvári sportéletet. 1945 májusában
megalakult a DSE. Az 1950-es évek elején

kiváló játékosok voltak Földváron: Dánó
Lajos II. osztályú játékos, szakosztályvezetõ és edzõ, Gallai Lajos III. osztályú játékos és edzõ, Szluha György, Dór Vilmos.
1952-ben az egyesület nevet változtatott.
A Dunaföldvári Spartacus Sportegyesület
asztalitenisz szakosztálya sikeresen szerepelt a bajnokságban, a megye élvonalában
helyezkedett el. Neveket sorolunk az NB
III-as szakosztályból: Gyaraky, Czobor
Miklós, Juhász testvérek, István és Béla
(„Langyos“), Szentkuti („Cuccos“), Fellegi, dr. Balogh Vilmos, Semsei. A férfi csapat mellett nõi is létezett. (Érdemes megemlíteni, hogy a Spartacusnak ekkoriban
tizenegy (!) élõ szakosztálya volt, s a taglétszám is megközelítette az ezer fõt.)
Az asztalitenisz az 1950-es, 60-as években
élte
virágkorát
Földváron.
„Dunaföldváron a Juhász testvérek és
Czobor Miklós ( … ) lelkes és szakmailag
is jó munkát végzett“ - olvassuk a megyei
sportévkönyvben. Teltek a bajnoki táblák,
maguk a versenyzõk írták be az eredményeiket. Az adatközlõk szerint a 60-as
években különösen izgalmas, nagy csatákat vívott Dánó Lajos és Czobor Miklós.
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Kornberger polgármester úr a jövõt fõleg a
fiatalokra építené. Fontosnak tartja az iskolák
együttmûködését, a diákcseréket, az ifjúsági
szervezetek találkozóit. A gazdasági együttmûködés formái sincsenek kihasználva, ezért
egyeztetések zajlanak majd a munkavállalás
lehetõségeirõl illetve a két város vállalkozásainak kölcsönös bemutatásáról. n
Pécsett részt vettek az egyéni területi bajnokságban, akkoriban az önköltséges versenyzés számított természetesnek. Az ütõt
maguk készítették, ragasztották. Az elsõ
ütõk vastag szivacsból készültek, a tenyeres oldalon kicsit hajlott forma biztosította
a pörgetési lehetõséget.
Az NB III-as szakosztályt pénz hiányában - Juhász István elnöksége idején megszüntették.
Az 1970-es évek elején - Czobor Miklós
edzõ vezetésével - újra megalakult a szakosztály. A sportág jellegébõl adódóan mûködése során folyamatosan teremgonddal
küszködött. (Ebben némi javulást az 1979ben átadott tornacsarnok hozott.) 1972-ben
a szakosztály igazolt versenyzõinek száma
20 volt. Ebben az évben a járási és megyei
bajnokságban is szerepeltek, valamint az
úttörõ olimpián is indultak versenyzõk. A
legjobb eredményt Miszlai Attila érte el,
aki az országos újonc vidéki bajnokságban
a III. helyet szerezte meg, és bejutott az úttörõ bajnokság országos döntõjébe.
1973-ban 25 fõre emelkedett az igazolt
játékosok száma. A megyei elsõ osztályban szerepelve a harmadik helyet vívták
ki. A sportolók a mostoha körülmények ellenére is képesek voltak fejlõdni és jó
eredményeket elérni. Ezt mutatja az 1974es és az 1975-ös év, amikor a felnõtt csapat megnyerte a megyei csapatbajnokságot. (A serdülõk mindkét alkalommal a
harmadik helyen végeztek.) Legeredményesebb versenyzõik Menczõ Jenõ, aki elsõ helyezést ért el az egyéni felnõtt és a
pontszerzõ
versenyen,
valamint
Szávolovits Lajos, aki elsõ lett ifi korosztályban az egyéni bajnokságban.
A hetvenes évek közepén a csapat kivívta a magasabb osztályba jutást. Az NB IIIban a legjobb teljesítményt Menczõ Jenõ,
Jambrik Ferenc, Juhász István, Szávolovits
Lajos, Kovács Pál, Miszlai Gábor és Vida
Sándor nyújtotta. Súlyos pénzhiánnyal
küszködött a szakosztály, a minõsítõ versenyekre nem tudtak eljárni. 1978-ban kiÜ
estek az NB III-ból.

Ü Nagy gondot jelentett az utánpótlásnevelés is. A népszerûbb szakosztályok
jobban csábították a fiatalokat, mint a
pingpong. Közben Czobor Miklós is megvált az egyesülettõl, s az idény végére tíz
aktív játékos maradt. Az 1979-es évet a
megyei bajnokságban - edzõ nélkül - három felnõtt és két serdülõ játszotta végig…
1980-tól az edzõgond mintegy másfél

évtizedre megoldódott, az elnökség a szakedzõi vizsgával rendelkezõ Fekete Péter
játékost bízta meg ezzel a feladattal. Más
gondjuk viszont akadt bõven: az új sportcsarnok zsúfoltsága miatt három edzésüket
egyre csökkentették, s továbbra is kevés
anyagi támogatást kaptak. A nehézségek
ellenére a szakosztály nem adta fel. Fekete
Péter játékos-edzõ irányításával mindig a

megyebajnokság élmezõnyében játszottak,
szép sikereket hoztak ezek az évek. Ha valaki valamit teljes szívvel csinál, akkor
mindent ellensúlyozhat. A '80-as évek legeredményesebb játékosai: Steinbach Rajmund és Roland, Horváth Dezsõ, Tóth János, Nagy Lajos, valamint a felnõtt csapat
tagjai: Fekete Péter II. osztályú játékos,
Szalontai Zoltán, Tenk Péter. (folytatjuk) n

ket, hogy a könnyeink folytak. Négy éven
keresztül mi minden március 15-én kis rövid zokniban, sötétkék rakott szoknyában,
fehér blúzban - semmi egyéb nem volt rajtunk - levonultunk a parkba, ott tartották az
ünnepséget. 1944 õszétõl 1945 tavaszáig
nagyon hideg volt a tél, az utat úgy befújta
a hó, hogy anyámnak kellett csapást ásnia
benne, hogy a két méteres hófalak között
haza tudjak menni az iskolából. Hideg volt
a tavasz és húsvétkor is fáztunk.
E.: Fiatalkoromban még a négy évszak
megvolt. Akkor általában tavasszal már jó
idõ volt, a március 15-ei ünnepségen fehér
blúzban álltunk a világháborús emlékmûnél. Kivételes év az 1941-es volt, akkor
nagyon hideg volt. Február végén, március
elején jégtáblák úsztak a vízen, a parton
kint pedig nagy jégtáblák feküdtek.
Civilizációnk életében már fordult elõ
éghajlatváltozás, voltak kirívó, hosszan
tartó változások. Kis jégkorszaknak nevezzük a XVI-XVIII. század eseményeit, melyekrõl adatok állnak rendelkezésünkre.
Ezek voltak a Kárpát-medence utolsó éghajlatváltozásai, amikor az 1500-as évek
meleg, száraz nyarai csapadékossá, hûvössé váltak, elkezdõdött a kis jégkorszak. A
változás befolyásolta hadjáratok, csaták
kimenetelét, a mezõgazdaság eredményeit,
a járványok kialakulását, az emberek mindennapi életét.

1551-ben a török sereg ostrom alá vette
Temesvárt. Bevétele ekkor nem sikerült,
Evlia Cselebi így számol be a kudarc okáról: „…A török sereg ostrom alá vette Temesvárt, ostromsáncokat épített. Ámde Isten rendelésébõl a zordon tél megérkezett s
rendkívüli nagy esõzés lévén, az ostromsáncok mind megteltek vízzel, úgy annyira, hogy a janicsároknak lehetetlen volt az
ostromsáncokban megmaradni…“ Eger
várát 1552-ben a várvédõk megmentették.
A törökök szeptember 29-én, majd október
12-én megrohamozták a várat, nem sikerült bevenniük és visszavonultak. A kudarcról egy török történész így ír: „…
Negyven napig tartott a harc, de elfoglalása könnyûszerrel nem volt lehetséges… Isten végzésébõl bekövetkeztén a téli évszak
és a hideg idõ, a beállott esõzés és havazás
miatt eltûnt a nyugalom és türelem, az élelmiszerekben való szükség aggasztotta a
sereget, a hidegség megzavarta az állatok
nyugalmát…“
A folyók befagytak, köztük a Duna is
1594-95, 1601-02, 1607-08 telén.1676ban befagyott a Temze, jegén vásárokat
rendeztek. 1614 telén befagyott a Balaton,
a jegén átkelõ csapatok megverték a török
sereget. 1623-ban Bethlen Gábor hadseregében lovastól fagytak meg az õrszemek.
1685-ben egyszerre 150 ember fagyott
meg Debrecenben, Nagy-Britannia partjainál kajakokkal eszkimók jelentek meg, a
Németalföldön korcsolyával szerelték fel a
spanyol sereget. A Buda ostromára készülõ Esterházy Pál az augusztusi havazás miatt réz ágymelegítõt is vitt magával.
Mikes Kelemen bukaresti beszámolójában az 1739-40-es év télrõl azt írta,
hogy 39 októberétõl 40 március közepéig
szakadt a hó. Ez a tél volt a Kárpát-medence leghidegebb tele! A csapadékos
nyarak, árvizek miatt a termés elrothadt,
amúgy is kevés termett, éhínségek voltak
egész Európában. Az emberek legyengültek, pestis, kolera járványok tizedelték a lakosságot. n

Tél a tavasz helyett
Az utóbbi években alig esett csapadék hazánkban, igazi telek sem
voltak. Viszont idén márciusban
néhány reményt keltõ tavaszi nap
után, amikor az emberek végre kimehettek a szabadba, sokan megkezdték a munkákat a kertekben,
földeken - visszatért a tél.
Kíváncsi voltam, az ember okozta
klímaváltozás eredményezte-e ezt
a márciusi- áprilisi telet, vagy korábban is voltak ilyen hideg idõszakok. Utánanéztem, a klímaváltozások hogyan befolyásolták Európa életét,
a hadieseményeket, ehhez a részhez felhasználtam a Természet Világa 2002-es
számából, a Klimatológia címû írást és
néhány idõsebb földvári beszámolóját
az átélt, vagy elbeszélésbõl ismert rendkívüli tavaszról.
n

KISS ÉVA

A.: A háború után 1945-ben hideg tavaszunk volt. Emlékszem, télikabátban mentünk locsolni. Apám mesélte, aki az édesapjától hallotta, hogy József napkor olyan
hideg lett, hogy beállt a Duna.
B.: Iskolás voltam, másodikas-harmadikos lehettem, a harmincas évek elején lehetett - a március 15-ei ünnepséget mindig
a Duna-parton az elsõ világháborús emlékmûnél tartották. Olyan meleg volt, hogy
sorban ájultak el a gyerekek, estek ki a sorból, közben pedig zajlott a Duna, úsztak a
jégtáblák.
C.: Húsvét táján, valamikor a '40-es évek
elején nagyon szép idõ volt, virágban álltak a gyümölcsfák. Egyik napról a másikra
olyan hideg jött, hogy megfagyott minden,
befagyott még a Duna is.
D.: Nyírõ Amália, aki Erdélybõl került
ide a magyartanárom volt a polgári iskolában. Olyan beszédeket tartott például március 15-én, úgy meg tudott szédíteni min-
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Takarítás a majális jegyében
A kedvezõtlen idõjárás miatt a tervezettnél egy héttel késõbb, március 24én tartotta a horgászegyesület a szokásos tavaszi takarító és karbantartó
napját a kis - dunai horgásztanyán és
környékén. Az eseménynek különös
aktualitást adott az a tény, hogy évek
után ismét a Kis-Dunán rendezik meg
a majálist.
n

SZABADOS SÁMUEL

A takarítás a nagy esemény elõkészületének tekinthetõ. Kiss Lajos Csaba egyesületi elnök beszámolója szerint mintegy
hatvan egyesületi tag vett részt az akcióban. Ebbõl tízen a dunaegyházi Kis - Duna szakaszon munkálkodtak.
Több munkafolyamat zajlott egy idõben.
Egy lakatos brigád a móló feljárót javította, néhányan padokat, asztalokat szereltek
fel a parton. Sor került a horgászállások
rendbe tételére, szemét- és levélszedésre,
égetésre és tájékoztató táblát helyeztek ki

Kiss Lajos Csaba

Rendhagyó diáknap a gimnáziumban
A korábbi évektõl eltérõen idén új formában rendezték meg a Magyar László
Gimnázium diáknapját. Az iskolai diákönkormányzat közremûködésével szervezett program ezúttal az úgynevezett
fordított nap jegyében telt, mely a gyakorlatban azt jelentette, hogy a tanárok
helyett a diákok tartottak szakórákat.
n

SZABADOS SÁMUEL

A szaktanárok segítségével az önként jelentkezõ diákok vállalkoztak arra, hogy
társaiknak órát tartsanak szabadon választott, de a tantárgyhoz kötõdõ témából. Az
új kezdeményezés sikeresnek bizonyult,
hiszen a tanárok és a diákok többsége szerint az elõadók tisztességgel felkészültek
és érdekes, színvonalas órákat tartottak,
melyeken az elektronikus szemléltetõ eszközök széles skáláját vonultatták fel. A tanárok a sikeres elõadókat jeles érdemjegygyel jutalmazták.
Az utolsó órán az osztályszinten rendezett diákparlamentre került sor, mely során
az osztálytitkárok beszámoltak az évi
munkáról, és megbeszélték a módosított
házirendet. Vélemények, javaslatok hang-

zottak el az iskolai élet mindennapjairól,
melyek aztán jegyzõkönyv keretei közt az
iskolavezetés elé kerültek.
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az 52-es út lehajtójához. A munkában
résztvevõket ebédre ízletes csülökpörkölt
várta, melyet Nagy Gábor készített.
Kiss Lajos Csaba beszámolt arról, hogy
már a korábbi napokban megtörtént az idei
elsõ telepítés. Mint mondta, a horgász szezon a hideg március miatt kicsit késõbb
kezdõdött az idén, az április viszont már
eseményekben gazdag lesz. Hatodikán kerül sor az idei elsõ versenyre: a 24 órás
harcsafogó versenyre. Utána következnek
az ifjúsági és a felnõtt békés halfogó versenyek, május elsején pedig az egyesület biztosítja a helyszínt a majális számára. Igyekeznek addigra még kulturáltabb környezetet kialakítani. A nap során az egyesület
csónakázási lehetõséget biztosít majd az
érdeklõdõknek, illetve fõzési lehetõséget a
családok, baráti társaságok számára. Természetesen lesz fõzõverseny is. Az egyesület tagjai örömmel vették a döntést, miszerint a majális a horgásztanyán lesz
megtartva. Kiss Lajos Csaba reméli, hogy
így sokan felfedezik a hely varázsát, és
máskor is felkeresik majd a hangulatos
Duna szakaszt. n
Délután a hagyományos sportprogramokra került sor, a havas idõre való tekintettel a sportcsarnokban. A tanár-diák teremfoci meccsen ezúttal a végzõs diákok
bizonyultak jobbnak. A gimnázium-szakiskola összecsapást szoros mérkõzésen a
gimnazista fiúk nyerték. Az estére tervezett suli buli, melyen a végzõs osztályok
búcsúztak volna iskolatársaiktól, a rossz
idõ miatt más idõpontra került.
A diáknapon történt meg jelképesen a
diákönkormányzati vezetõi tisztség átadása: Nánai Attila 12.a osztályos végzõs önkormányzati elnököt a diáktanács által jelölt és megválasztott Hegedûs Dóra 10.a
osztályos tanuló váltotta. n

A mese varázsa

A mese az õsbizalom élményét erõsíti
meg, azt, hogy jó a világ, jó volt ide megszületni.
Ezzel az alapérzéssel sokkal könnyebb
elviselni a nehézségeket, kudarcokat, tragédiákat, és könnyebb derûsnek, vidámnak
lenni. Az a szülõ, pedagógus, aki a mese
varázsával, csodájával ajándékozza meg a
gyermeket, aki lélekben õ maga is egy kicsit megõrzi gyermeki világlátását, mágikus gondolkodásának maradványait sokkal
könnyebben boldogul problémahelyzetekben, dolgozza fel a veszteségeket, kudarcokat. Ez pedig az érzelmi intelligencia területéhez tartozik és a mese elsõsorban ezt
fejleszti.“ (Dr. Kádár Annamária Mesepszichológia) n

2013. március 26-án Lukácsi Pálné volt
a vendége a Rátkay László Irodalmi Kávéháznak. A Marcipán cukrászdában a
mese varázsáról, jótékony hatásairól
hallhattak a megjelentek.
n

BALOGH EMESE

Lukácsi Pálné évek óta tanít a váci Apor
Vilmos Katolikus Fõiskolán, ennek okán
kezdett foglalkozni a mesék típusaival,
gyermekekre gyakorolt hatásaival. Mint
mondta, anyaként, nagyszülõként nem árt,
ha bizonyos dolgokat tudunk a mese pszichológiájáról, hiszen ezek azok a történetek, amelyek elõször adnak ízelítõt a gyermek számára a felnõttek világáról.
A mesékben - és fõként a népmesékben
- többek között megjelenik a bírálat, az
igazság, a becsület, a szegénység, halál,
tréfa és misztikum; oly módon, tanítanak,
adnak át tapasztalatokat a mindennapokról, váltanak ki érzéseket, hogy közben
egy varázslatos világot mutatnak be, jelentõsen eltérnek a valóságtól.
Már magzati korban érdemes verselni,
dalolni, akár mesélni is. A születést követõen a dúdolók, simogatók, kis versikék
meghittebbé teszik a gyermek és szülõ
kapcsolatát; a testi közelség, a szeretett
szülõ hangja biztonságérzetet nyújt a picinek.
Két- hároméves korban már ajánlott
hosszabb történeteket is mesélni: állatos
meséket, én-meséket. Utóbbiakra a gyerekek rendkívül fogékonyak, hiszen õk válnak fõszereplõkké, a velük történtek válnak mesévé. Öt- hatévesen pedig már az
igazi varázsmesékkel bûvölhetjük el õket,
amelyekbõl késõbb is sokat merítenek,
példaként szolgálhatnak számukra a történetek.
A mesélés egyfajta közösségi tevékenység, hiszen a család tagjai együtt élhetik át
a történet cselekményét, testi kapcsolatban
vannak, összebújnak, ami azért is nagyon
fontos, mert a gyermek érezheti, hogy
nincs egyedül a világban, nem kell félnie.
A kicsik sokat dolgoznak a mesékkel.
Ellentétben a tévézéskor készen kapott világgal, meséléskor õk alkotják meg a képeket, a képzeletük által õk teremtik meg a
szereplõket, helyszíneket; mindezek által
rengeteget fejlõdik a kreativitásuk. Tapasztalhatjuk - hangzott el az elõadáson -,
hogy többször kérik ugyanazt a történetet,

Május 1.

Majális a horgásztanyán
A horgásztanyára egész nap
INGYENES buszjárat!

mert dolguk van vele; fel kell dolgozniuk a
mese elemeit, ami által a szövegértésük,
szókincsük, koncentrációs képességük is
fejlõdik.
A meseolvasás nem csak a gyermekek
gondolkodására, a szülõk, nagyszülõk és
gyermekek érzelmi kapcsolatára van jótékony hatással. Amíg a mesét hallgatók a
felnõtt által lapozott könyvet nézegetik, fókuszálnak a tekintetükkel - tévézésnél épp
ellenkezõleg: szétálló szemekkel nézünk -,
ami késõbb jelentõsen megkönnyíti az olvasás elsajátításának folyamatát. A mindennapos mesélés pedig megszeretteti a
gyermekekkel az irodalmat, kialakítja bennük az olvasás iránti igényt, miáltal nyitottabbá válnak a világra.
„A mese olyan lelki táplálék, amely életre szóló nyomokat hagy a gyermekben.
Egyrészt a mesélés sajátos szituációja,
bensõséges hangulata adja meg az érzelmi
biztonságot, azt a nyugodt, csendes és szeretetteljes légkört, amelyben meg lehet pihenni, el lehet lazulni, a rítust, amivel le lehet zárni egy mozgalmas és eseménydús
napot. Ám a kisgyerek a mesehallgatás során nemcsak a szülõre, hanem befelé is figyel, saját vágyainak megfelelõ fantáziaképet alkot, ami segíti õt a nap folyamán
felgyûlt belsõ feszültségei, negatív érzései,
félelmei feldolgozásában.
12.

10:00
- Grill és tárcsás ételek versenye
- Spenótfesztivál és Spenótos ételek versenye a Vöröskereszt szervezésében
- Kalandos, erdei akadályverseny a cserkészekkel
- Tréfás vetélkedõ a színpadnál
- Kézmûves sátor
12:00
A fõzõversenyek eredményhirdetése
14:00 - Helyi és környékbeli csoportok
mûsora
16:00 - Artisták, zsonglõrök
16:30 - Sztárvendég:
TAKÁCS NICOLAS
17:45 - Buli a bölcskei Junior zenekarral
Egész nap:
– a Magyar Honvédség bemutatkozó
sátra
– Tûzoltó- és katasztrófavédelmi bemutató
– Egészségsátor a mentõállomás és a
Vöröskereszt szervezésében
– Hagyományõrzõ íjászok bemutatója
– csónakázás, vadásztársaság kiállítása
– vidámpark, bazár

Reklám

Csoki
n

KISS ÉVA
Imádom a finom sütiket, csokikat, a jó
kávét. Kedvenceimet, amint tehetem, felkutatom az üzletekben. Nagyon megörültem, amikor március végén megnyílt a
Spar áruház közelében, a Paksi utca elején,
a vadászbolt mellett a különleges csokik,
kávék és teák boltja. Patakiné, Kovács Veronika a bolt vezetõje elmondta, az ötletet a
bolt nyitásához több dolog adta. Egyrészt õ
maga is szereti a csokit, másrészt Dunaújvárosban volt egy hasonló üzlet, ahová
rendszeresen jártak bizonyos drazsékért és
teákért. Ez sajnos idõközben megszûnt, adva az elsõ kis szikrát: neki kéne nyitnia egy
hasonló csokizót.

Felhívás
n

SZIKLENKA LÁSZLÓ,

VEZETÕ EDZÕ

Kérjük a kedves sportszeretõ szülõket és
ismerõseiket, hogy terjesszék és gyõzzenek meg mindenkit a rokonságuk és az ismerõseik körében, hogy minél többen jöjjenek le a vízitelepünkre sportolni, mozog-

„Itt járt tavaly januárban Szántó Tibor csoki készítõ. A mûvelõdési házban elõadást
tartott és lehetett kóstolgatni a termékeit. Õ
végképp elültette a bogarat a fülemben.
Szeptemberben volt egy csokifesztivál Pesten, ahová elmentem a gyermekeimmel. Ott
ismét találkoztam Szántó Tiborral, meséltem
neki a terveimrõl, õ is rábeszélt, nyissam
meg a boltot, mert az emberek szeretik a csokit. Hosszas vajúdás és tervezgetés után
belevágtam.“- meséli az üzlet vezetõje.
Aki a kézmûves csokit szereti, vagy
ajándékot szeretne vásárolni, itt találhat.
Gluténmentes csokit is tartanak, van cukormentes is, magyar és belga gyártmányú egyaránt. A vásárlók találnak különbözõ kávékat: kenyait, etiópot, brazilt…
Aki itt szeretne kávézni-kóstolgatni, annak erre is van lehetõsége, és közben válogathat a különbözõ, különleges teák közül is. n
ni, kikapcsolódni.
Az edzések szerdai és pénteki napokon
lesznek 16.00 órakor.
Van egy olyan mondás: hogy akinek
nincs ideje a sportolásra, mozgásra, majd
lesz, ha megbetegszik. Ez így igaz.
DSTE Kajak-Kenu Sz.O. és Sárkányhajó Klub n

ÁPRILIS 13. SZOMBAT 18:00
Zsigec musical gála
ÁPRILIS 18. CSÜTÖRTÖK 14:00
Tolna Megyei Vonószenekar koncertje
A belépés díjtalan
ÁPRILIS 19. PÉNTEK
17:00
Szezonnyitó a Várban!
- Porcelánminták hímzéseken - kiállítás
megnyitó a Fafaragó Galériában
- Sárdy emlékkiállítás a Vármúzeumban
Ezen a napon a múzeumok ingyenesen
látogathatók!
19:00
Szerelmem, Sárdy
zenés napló egy felvonásban Derzsi
György elõadásában
Jegyár: 1.500 Ft (aki a szezonnyitóról
Az elõadásról fotók, videók itt:
http://szerelmemsardy.blogspot.hu/
ÁPRILIS 22. HÉTFÕ, 14:00
Filharmónia - ifjúsági hangversenysoro-

Március elején az elõszállási gálán léptek pályára idén elõször a
földvári kick- boxosok. A helyszín kiválasztása nem volt véletlen, mivel több elõszállási sportolója is van az egyesületnek. A
mûvelõdési házban felállított
ringben tíz pár küzdött egymással. A mérkõzések egy része bemutató jellegû volt, de a két
címmérkõzésre telt ház várta a
küzdõ feleket.

zat. A Pécsi Szimfonietta „Erdõzsongás“

címû

mûsora.

Vezényel:

Stauróczky Balázs. Moderátor: dr.
Lakner Tamás
ÁPRILIS 25.
Népdaléneklési verseny
ÁPRILIS 27. SZOMBAT 8:00-14:00
Eketronikai hulladékgyûjtés a Kossuth

SZABADOS SÁMUEL

Pályafutása elsõ bemutató mérkõzését
vívta Telek Ádám és Stekly Zoltán Krisztián. Taktikus stílusban bokszolva mindketten döntetlent értek el a pontozóbírók
ítélete alapján. Rozman István edzõ elége-

ÁPRILISI PROGRAMOK

érkezik az elõadásra: 1.000 Ft)

Szappanos Dávid megvédte
Európa bajnoki címét

n

Mûvelõdési ház

dett volt a két debütáló sportoló teljesítményével.
Németh Richárd pontozásos vereséget
szenvedett szabálytalan technika alkalmazása miatt. Edzõje szerint a játékfegyel- Ü
13.

Lajos utcai parkolóban (Szerb Templom
mellett)
http://www.facebook.com/events/16585
2910238744/

mén kell még javítania.
Nagyon látványos mérkõzést vívott Sipos
Gyula, aki 17 kilogrammal nehezebb ellenfelet kapott. A bírók egyetlen ponttal minõsítették jobbnak Gyula partnerét. A közönség tapsa és szimpátiája viszont elégtételt jelenthetett a vesztes számára. Gáspár Norbert
viszont pontozásos gyõzelmet szerzett.
A két címmérkõzés jelentette a program
csúcspontját a nap során. Elõször Farkas
András Balázs lépett a ringbe horvát ellenfelével szemben. Kemény ütésváltások során
az ötmenetes mérkõzésen Balázs pontozásos
gyõzelmet aratott. Sikere megérdemelt volt,
a mérkõzés nagy részében õ volt a kezdeményezõbb. Szappanos Dávid szintén horvát
ellenfelet kapott. A tét az Európa bajnoki
cím megvédése volt, Dávidnak tehát nagyon
össze kellett szednie magát erre az alkalomra. Már az elsõ percekben kiderült, hogy Dávid ellenfele fölé nõtt ezen a mérkõzésen.
Határozott támadójátékkal már az elsõ me-

netben test KO-val gyõzött a közönség nagy
örömére. A gyõzelem után percekig tartott a
régi-új Európa bajnok ünneplése.
Rozman István tanítványai bizonyították, hogy hasznosan töltötték a téli felkészülési idõszakot. Pihenésre nem sok idejük jut. Áprilisban Dávid az afrikai Ugandában vív mérkõzést, a többiek pedig az
Austria Openre és Világkupa küzdelmekre
készülnek. n

Jelentõs átalakítások a sportpályán
Tavasszal megkezdõdtek a földmunkák,
melyek következtében jelentõsen átalakul a sportközpont szerkezete.
n

SZABADOS SÁMUEL

A legszembetûnõbb változás, hogy megszûnt a pályán belüli autóparkoló és a salakos futópálya. Holler Ferenc beszámolója
alapján a parkoló helyén egy salakos, kisebb méretû edzõpályát alakítanak ki. Erre
nagy szükség van, mivel havas, esõs idõben is lehet majd használni a füves pálya
helyett, s idõvel mûfüves burkolat is kerülhet rá. A játéktér északi kapuja mögötti
szabad területbõl és a futópálya kanyarulatából szintén egy 20x40 méteres füves kispálya épül, az utánpótlást nevelõ bázisokon ugyanis kötelezõ meghatározott számú pálya kialakítása.
Az építkezést régen nem tapasztalt méretû összefogás segíti. Vállalkozók ajánlották fel gépeiket, eszközeiket, munkájukat. Sok költséget takarítanak meg ezáltal.
Valószínû, még az idén füvesítik a déli kapu mögötti edzõpályát, s õsztõl már lehet
is használni. Idõvel átkerülnek a játékos
kispadok a keleti oldalra, s bõvül az öltözõ
felöli nézõtér. Megjavítják az évek óta
nem üzemelõ elektromos eredményjelzõ
táblát is, ami kisvárosi pályákon kuriózumnak számít.

A parkolási gondokat is meg kell oldani
mielõbb. A városvezetés ígéretet tett arra,
hogy a pálya elõtti árkot legyûrûzik, lefedik, s így kb. 20 parkolóhelyet lehet kialakítani. Elképzelhetõ, hogy két bejáratot
alakítanak ki, például külön egyet a vendégszurkolók számára.
Pályázati pénzbõl már megkezdték az

eszközök beszerzését is: vásároltak egy
automatikus öntözõrendszert, egy hálós
labdafogó rácsszerkezetet és egy számítógépet. n

Városi kézilabdacsapatunk eddigi
eredményei
n

SZABADOS SÁMUEL
Márciusban befejezõdött a regionális
kézilabda bajnokság alapszakasza. Kézilabda csapatunk áprilistól a felsõházban folytatja a pontvadászatot, melyet a
két csoport legjobb csapatai alkotnak.
Az alapszakasz márciusi eredményei:
Mizse KC - Dunaföldvár 22:19,
Dunaföldvár - Félegyházi KSC 30:20,
Lajosmizse UKC - Dunaföldvár 24:28. n

14.

Az idõjárás
átrendezte a
focibajnokságot
Az elsõ négy fordulóból csak kettõt lehetett megrendezni a megyei elsõ osztályú
labdarúgó bajnokság tavaszi nyitánya
után. A télies idõjárás szinte minden településen használhatatlanná tette a pályát.
n

SZABADOS SÁMUEL

Az elsõ fordulóban Bátaszéken lépett pályára gárdánk. A bajnokesélyes házigazdákkal szemben tisztességes helytállásra számított a tél során jelentõsen átalakult csapatunk. Az elsõ félidõ a papírforma szerint alakult. A házigazdák 2:0-ás vezetéshez jutottak, szerencsénkre a félidõ vége felé emberelõnyhöz jutottunk, mivel az egyik bátaszé-

ki védõt durva szabálytalansága miatt kiállította a játékvezetõ. A második félidõ elején
sajnos ismét gólt kaptunk. Ezután viszont játékunk javult, szervezettebbé vált. Az ifjúsági keretbõl felhozott Rabiász Dávid fejesével sikerült szépítenünk, majd nem sokkal
késõbb Béres szabadrúgás góljával még szorosabbá vált az eredmény. Az egyenlítésre
már nem jutott idõ, 3:2-es vereséget szenvedtünk.
A második fordulóban hazai pályán
Kölesdet fogadtuk volna, de a havazás miatt
elmaradt a mérkõzés. A következõ hétvégén
Majoson vendégszerepeltünk. A listavezetõ
otthonában ismét a papírforma érvényesült.
A 10. percben a házigazdák jutottak vezetéshez, de öt perc múlva Schulteisz Norbert révén sikerült egyenlítenünk, 1:1 -gyel zárult
az elsõ félidõ. A folytatásban a házigazdák
voltak aktívabbak, elõször büntetõbõl, majd
szögletbõl szereztek gólt. Berényi Péter
nagyszerûen eltalált lövése az egyenlítés reményét hozta meg. Sorozatos támadásaink

azonban már nem eredményeztek újabb
gólt, s mivel védelmünk fellazult, ellenfelünk tudta növelni elõnyét. 4:2-es hazai gyõzelem született a találkozón. A Cikó elleni
hazai forduló szintén elmaradt.
Ifistáink nagyszerûen kezdték a szezont. Bátaszéket, a listavezetõt 3:1regyõzték le, majd Majoson is gyõztek
3:2-re. 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

Kamattámogatott mezõgazdasági
beruházási hitel a
Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezetnél
A hitel igényelhetõ:

– mezõgazdasági gépek és technológiák, berendezések beszerzéséhez,
– állattartó telepek korszerûsítéséhez,
A hitel összege: 2 milliótól - 400 millió forintig, 5-7 év futamidõvel.
Hitel kamata:

mindenkori 3 havi BUBOR + 2%

Sajáterõ:

minimum a beruházás nettó értékének 20%-a.

A hiteligénylés részletes feltételeirõl érdeklõdjön
takarékszövetkezetünk kirendeltségein.
(Jelen hirdetés nem teljes körû és nem minõsül ajánlattételnek.)

15.

Rendõrségi
hírek
Közlekedés:

Márciusban a havas, ködös idõben, bár
az útviszonyok nem voltak olyan roszszak, mint az ország nyugati felében- sajnos több személyi sérüléssel és anyagi
kárral járó baleset történt. Kéri a rendõrség, hogy vezessenek az útviszonyoknak
megfelelõen a szabályok betartásával.
A parkolási szabályok be nem tartása
továbbra is gond a város területén. Pedig
a rendõrség többször, több fórumon felhívta a közlekedõk figyelmét, hogy tartsák be a szabályokat, különös tekintettel
az iskolák, óvodák, közintézmények
elõtt, mert akadályozzák a többi közlekedõt, veszélyt okozhatnak, és a büntetés
összege igen magas. A napokban történt:
egy iskola elõtt az utca közepén megállt
egy gépkocsi, motorja tovább járt, s miközben a vezetõje bevitte gyermekét az
iskolába, mögötte hosszú sor torlódott
fel…

Bûnügy:
A múlt hónapban több vagyon elleni
bûncselekmény történt, általában kisebb
értékû lopások, de egy melléképületbõl
értékes szerszámgépeket, fémet loptak.
Folytatódik a falopás is, több esetben
emiatt intézkednie kellett a rendõrségnek.
Helyi lakosok ellen többrendbeli kerékpárlopás miatt most folyik a vádemelési
eljárás. Vagyonuk védelme érdekében tegyenek önök is: zárják le a kerékpárokat,
a gépkocsikban ne hagyjanak értéket,
parkoláskor zárják be az ajtókat!
A helyszíni bírságot, ha valaki elfogadta a kapott csekket, be kell fizetni. Több
személy ezt nem tette meg, az összeg átváltódott letöltendõ szabadságvesztésre.

A Paksi Rendõrkapitányság hírei
n

HEISLER JUDIT R. SZDS. SAJTÓREFERENS
Eljárás indult ismeretlen tettes ellen,
aki 2013.02.26-án 08:00 és 14:45 óra közötti idõben Madocsán a Kishegyi utca
elején található buszmegálló kerékpár tárolójában lezárt állapotban lévõ túrakerékpárt eltulajdonította. A bûncselekménnyel okozott kár: 40.000 Ft, rongálással: 7000 Ft. Az esettel kapcsolatosan
gyanúsítottként hallgatott ki hatóságunk
egy 19 éves paksi férfit, aki kihallgatása

során beismerte, hogy a fenti helyszínrõl
2013. március elején egy másik kerékpárt
is eltulajdonított.
Az eltulajdonított kerékpárok közül az
egyiket lefoglalták a Paksi Rendõrkapitányság nyomozói.
Egy dunaföldvári tanya tulajdonosa bejelentést tett, mely szerint a Dunaföldvár
Nagy-hegyen található tanyájának bekerített udvarára ismeretlenek a telket bekerítõ
kerítés elvágásával bementek, és onnan
40.000 Ft értékben különbözõ fémhulladékot tulajdonítottak el. A tanyán felszerelt
riasztónak is köszönhetõen a helyszín közelében a dunaföldvári járõrök elfogtak
egy 26, 34 és egy 57 éves dunaújvárosi
férfit, akiknél a gépkocsijukban lefoglaltak az eltulajdonított fémhulladékok.
2013.03.19-én 07.00 és 13.00 óra közötti idõben a Bölcske Széchenyi utca
egyik lakóházába a nyitva felejtett ajtón
keresztül ismeretlen személy bement, és
onnan füstölt sonkát, kolbászt és szalámit
tulajdonított el. A bûncselekménnyel
okozott kár: 20.000 Ft.
Az ügyben gyanúsítottként hallgattak
ki a dunaföldvári kollégák egy 39 éves
bölcskei férfit, akinél az eltulajdonított
füstölt áruk egy részét megtalálták és lefoglalták. n

A háziorvosok péntek délutáni
12 órától 17 óráig történõ
rendelési ideje
2013. április 05. Dr. Móricz Zoltán
2013. április 12. Dr. Hallai Róbert
2013. április 19. Dr. Englert Rolland
2013. április 26. Dr. Palkó Ágnes

ÁPRILIS

12. péntek

A NYOMORULTAK
Színes, feliratos, angol zenés dráma, 160 perc

19. péntek

A VETÍTÉS ELMARAD!
20. szombat

A KIRÁLY LÁTOGATÁSA HYDE PARK ON HUDSON
színes, feliratos, angol filmdráma, 94 perc

26. péntek

A KEZELÉS
színes, feliratos, amerikai filmdráma, 95 perc

27. szombat

PASSION - GYILKOS VÁGYAK
színes, német-francia misztikus thriller, 100 perc
Az elõadások 20 órakor kezdõdnek!
Jegyár 500 Ft.
Pénztárnyitás az elõadások kezdete elõtt 1 órával!

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

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

Üzletünkben mirelit állateledelek széles választéka már 110 Ft/kg ártól kapható.
- csirke combcsont
110 Ft
- csirkebõr
135 Ft
- kacsafej
165 Ft
- darálékok
170 Ft
- csirkenyak
250 Ft
- húsos sült kacsatörzs-csontok
250 Ft
- fõzött vadhús nyesedék
395 Ft

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

