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Ballagási ünnepségek
Magyar László Gimnázium Szakiskola

A D-B-M MONI Magyar László Gimnázium és Szakiskola Tagintézményben
70 végzõs diák búcsúzott el iskolájától a
ballagási ünnepségen.
n
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A szakiskolában a 2013. május 3-án 27
végzõs tanuló (élelmiszer- és vegyi áru eladó, nõi szabó, szerkezetlakatos, szállodai
szobaasszony, parkgondozó) búcsúzott az
iskola közösségétõl.
A búcsúztató ünnepségen a szakiskolai
évek tanulmányi illetve közösségi munkájának elismeréséül az „Együtt a Korszerû Oktatásért“ alapítvány könyvjutalmát vehette
át Ferenci Benjámin, Kiss Richárd, Lázár
Éva, Magyari Éva, Rabóczki István, Sarok
László, Simon Imre és Takács Ildikó.
A szakiskolában a tanulmányokat lezáró
vizsgák 2013. május 13-án a parkgondozók
megmérettetésével kezdõdnek. Május 14én a szerkezetlakatosok és nõi szabók írásbeliznek, majd május 22-én, 23-án és 30án zajlik a gyakorlati vizsgájuk. A vizsgaidõszak a szállodai szobaasszonyok június
10-ei és a parkgondozók június 11-ei vizsgájával zárul majd a szakiskolában.
A gimnáziumban 2013. május 4-én két
osztály 43 tizenkettedikes tanulója köszönt el az alma matertõl.
A tantestület tagjai minden évben döntenek arról, hogy a középiskolai évek tanulmányi illetve közösségi munkája elismeréséül kik írhatják be nevüket a Magyar
László Gimnázium Aranykönyvébe. Kiváló tanulmányi munkája és példamutató
kötelességteljesítése elismeréséül idén két
hatévfolyamos végzõs diák érdemelte ki
ezt az elismerést: Csizmadia Péter és Kiss
Orsolya.
A nevelõtestület a végzõs diákok közül négy illetve hatéves munkája elismeréséül
- könyvjutalomban részesítette Konkoly
Tímeát, Kovács Mártont, Nánai Attilát,
Szentpáli Katát és Tóth Lucát.
A Magyar László Gimnáziumban az
érettségi vizsgasorozat május 6-án a magyar
nyelv és irodalom tantárggyal vette kezdetét; a szóbeli vizsgák június 17-én kezdõdnek, és június 26-án érnek véget majd. n

Idén Földváron adták át az év
rendõre kitüntetést

Érettségik a
Tolna megyében
n

Három település Dunaföldvár, Bölcske
és Madocsa polgármesterei alapították
azt a kitüntetést, melyet minden évben a
Dunaföldvári Rendõrõrs egy dolgozója
kap meg. Az õrs tagjai titkos szavazással döntenek a díjazott személyérõl.
n
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Az ünnepélyes átadásra évenként más
településen kerül sor. Idén városunk adott
otthont a rendezvénynek. Ez alkalommal
Princz Zoltán vehette át a díjat, aki 11 éve
van állományban az õrsön. Ez idõ alatt
volt járõr, váltóparancsnok és körzeti megbízott Bölcskén. Az elismerés alkalmat
adott arra, hogy a kitüntetett visszatekintsen több mint egy évtizedes szolgálati idejére. Kezdésekor egy öreg Lada Nivája
volt még az õrsnek, azóta technikai téren
sokat fejlõdtek. Az évek során a bûnelkövetések arányai is eltolódtak. Sajnos nõtt a
fiatalkorú elkövetõk száma. Princz Zoltán
szerint a családok szociális helyzetének
romlása is közrejátszik ebben. A kitüntetett elmondta, hogy munkahelyén jól érzi
magát, szereti a munkáját, s reméli, hogy
még hosszú évekig az állomány tagja marad. Meglepõdött azon, hogy kollégái õt
választották, és örült, hogy munkáját ily
módon is elismerik.

Princz Zoltán

Kulcsár Szabolcs õrsparancsnok
egyetértett az állomány döntésével.
Mint mondta, a 11 év nagy idõ a rendõrség kötelékében. Elmondása szerint Zoltán már tapasztalttal, rutinnal rendelkezik, szívesen segít kollégáinak, különösen a pályakezdõ fiatalok beilleszkedésében nyújt támogatást. Dunaföldváriként fontos érték a helyismerete,
mellyel szintén sokat segít a napi munkában. Dr. Kuti István, a Paksi Rendõrkapitányság parancsnoka is jelen volt az
ünnepségen. Külön öröm számára, hogy
a kitüntetettet gyerekkora óta ismeri.
Végigkövethette pályafutását, magánéletének szerencsés alakulását. Munkáját példaértékûnek tekinti. n

Nyugodt évet zárt a helyi tûzoltó egyesület
Ez volt Csányi Imre parancsnok beszámolójának mondanivalója a Dunaföldvári Önkéntes Tûzoltó Egyesület évi
közgyûlésén. A napirendi pontok közt a
múlt év értékelése, az idei év feladatainak összefoglalása, valamint szolgálati
érmek átadása szerepelt.
n
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A parancsok a múlt év kapcsán kiemelte, hogy szerencsére nem sok dolga volt az
állománynak az év során. A 27 riasztás önmagában jó átlag. Kevés tûzeset, baleset,
természeti csapás jellemezte az évet. Egész
évben folyt a technikai eszközök karbantartása illetve fejlesztése, ami az idei évben
is folytatódni fog. Erõsíteni szeretnék ez
évben a pályázati munkát. Meg kell felelni

a rendszeresítési gyakorlatnak is, ami azt
jelenti, hogy a solti tûzoltóktól függetlenül
is tevékenykedhetnek, ha õk nem tudnak
idõben érkezni.
A közgyûlésen két szolgálati érmet is átadtak. Varga László egyesületi elnök tíz2.

TÓTH FERENC KORMÁNYMEGBÍZOTT
Május 3-án, pénteken Tolna megyében
is megkezdõdtek a 2013. május-júniusi
érettségi vizsgaidõszak írásbeli vizsgái.
Az országosan több, mint 130 000, megmérettetést vállaló jelentkezõ közül a
megyében 32 középiskolában összesen
2958-an adnak számot tudásukról rendes, pótló, javító, kiegészítõ, ismétlõ és
elõrehozott vizsgán június 28-ig. Az
érettségi vizsgát teljesítõknek több mint
10 százaléka elõrehozott érettségi vizsgát tesz. A középiskolai tanulmányok
befejezése elõtt 1-1 tantárgyból tett elõrehozott vizsgával a diákok tapasztalatot
szerezhetnek, illetve csökkenthetik a késõbbi, kötelezõ érettségi vizsgák számát.
A 658 emelt szintû vizsgát, valamint a
már érettségizettek számára 12 középszintû vizsgát a Tolna Megyei Kormányhivatal Oktatási Fõosztálya szervezi meg. Az emelt szintû vizsgák száma a
tavaly tavaszi vizsgaidõszakhoz képest
országosan mintegy 6 százalékkal emelkedett. Tolna megyében összesen 27 féle vizsgatárgyból lesz emelt szintû vizsga, a legtöbben angol nyelvbõl választották ezt a fajta vizsgát. n
éves munkájáért vehette át a kitüntetést,
Wartig Lászlót pedig ötvenéves szolgálatáért tüntették ki. Wartig László 1962 óta
tagja az egyesületnek. Elõször vonulós,
majd gépkocsivezetõ volt, 1991 és 2006
között a parancsnokhelyettesi tisztet látta
el. Az öt évtized alatt sokat foglalkozott a
fiatalok kiképzésével, versenyekre való
felkészítésével. Nosztalgiával emlékezik a
kezdetekre, mikor még lófogattal vonultak
a riasztásokhoz. Az idõk során statisztikát
is készített, mely szerint kb. 3500 órát töltött az ötven év során szolgálattal, munkával az egyesületben. melynek jelenleg is
aktív tagja.
A közgyûlés vendége volt Wéber Antal,
a megyei katasztrófavédelem igazgatója,
aki egy éve tölti be jelenlegi tisztét. Ez idõ
alatt figyelemmel kísérte a földvári tûzoltók munkáját is, amit eredményesnek és
színvonalasnak tart. n

Üléstermi
Elismerések a
Rendõrség és a tudósítások
Tûzoltóság Napja
alkalmából

Dunaföldvár város képviselõ-testülete
április 23-án tartotta soros ülését, melynek napirendjén 18 nyilvános, és 2 zárt
ülésen tárgyalandó téma szerepelt.

A BM Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság április 26-án rendezte
meg tûzoltónapi ünnepségét. Az ünnepségen most elõször adták át „Az év
tisztje“, „Az év zászlósa“ és „Az év
tiszthelyettese“ díjakat, de a hagyományos elismeréseket is a rendezvényen vehették át az arra érdemesek a
katasztrófavédelem fõigazgatójától.
n

BOROS BRIGITTA TÛ. FHDGY.,
TM KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
Dr. Bakondi György tû. altábornagy
fõmunkatársi címet adományozott
Schafler Ádámnénak, a Tolna Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság ügykezelõjének.
Ugyanezen a napon a Rendõrség és a
Tûzoltóság Napja alkalmából miniszteri
ünnepséget rendeztek a Belügyminisztériumban. Az ünnepség alkalmával Pintér
Sándor belügyminiszter elismeréseket
adott át. Kiemelkedõ helytállása, bátor
magatartása elismeréséül „Bátorságért“
érdemjelet adományozott és jutalomban
részesítette Strohmayer Péter szekszárdi
rokkantnyugdíjast.
Strohmayer Péter élete során több alkalommal is segített bajba jutott embertársain (jégrõl mentés, közúti balesetnél,
égõ autóból személy mentése). Így tett
2012. szeptember 7-én is, amikor Szekszárdon egy Bottyán-hegyi lakásban tûz
ütött ki. Strohmayer úr a riasztott készenléti állomány helyszínre érkezéséig
a testi épségét és egészségét kockáztatva
a lakás tulajdonosát a lángok közvetlen
közelébõl menekítette ki. A mentés során enyhe füstmérgezést szenvedett, valamint égési sérüléseket szerzett.
Strohmayer Péter úr önzetlen magatartásával, gyors közbelépésével, továbbá
élete, testi épsége kockáztatásával megmentette az égõ lakás tulajdonosának
életét. n

n

BAKSAY ERIKA
Az elsõ napirendben a képviselõk az önkormányzat 2012. évi költségvetésének
zárszámadását fogadták el, majd beszámolót fogadtak el a 2012. évi belsõ ellenõrzési tevékenységrõl. Elfogadták a 2014. évi
költségvetés koncepcióját is, mely a köznevelési intézmények fenntartásának állami kézbe vételével strukturális átalakuláson megy át.
A következõ napirendben a testület 15
millió Ft-os fedezethiánnyal elfogadta a
DDIF Zrt. 2013. évi üzleti tervét, majd
módosította a helyi szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer egyes szabályairól szóló rendeletét. Módosított a helyi
temetõkrõl és temetkezésrõl szóló rendeletén, illetve módosította az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló rendeletét. A testület
beszámolót fogadott el az önkormányzat
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, majd pályázatot írt ki a

D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsõde
igazgatói helyére. Létszámbõvítést engedélyezett a D-B-M Mikrotérségi Óvoda
és Bölcsõde-Bölcskei Tagintézményben
és a Madocsai Kölyökkuckó Óvodai Tagintézményben.
Ezután a képviselõk tájékoztatást hallgattak meg a 2012. évi közfoglalkoztatásról, majd jelentkezõ híján sikertelennek minõsítették a belterületi gyommal
és parlagfûvel erõsen szennyezett területeken közérdekû munka elvégzésére kiírt
pályázatot. Ezután javaslatot tettek a
2013. évi képviselõi tiszteletdíjak civil
szervezetek számára történõ felajánlására, majd a XX. századi önkényuralmi
rendszerhez köthetõ utcanevekrõl döntöttek. Eszerint a Sallai Imre utca a Nefelejcs, a Hámán Kató utca a Búzavirág, a
Ságvári Endre utca a Szent Lõrinc, a
Korvin utca a Corvin János, a Rózsa Ferenc utca a Rózsa utca nevet kapta.
Ezután a testület csereingatlan felajánlásról döntött, vis major támogatás iránti
kérelmeket bírált el, végül pályázatok beadásáról döntött.
A zárt ülésen a képviselõk a D-B-M
Mikrotérségi Óvoda és Bölcsõde nevelõtestületének továbbképzési programjáról, majd elõterjesztésekrõl döntött a
Tolna Megyei Önkormányzat kitüntetéseire. n

Rászorult család lakik a
Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak
adományozott házban
Április elején tartotta a Máltai Szeretetszolgálat városi csoportja évi közgyûlését. Jákli Viktor elnök az elmúlt évi
munkáról számolt be.
n
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Az év során folyamatos volt a karitatív
tevékenység a városban és környékén. A
bébiétel osztás sajnos szeptemberben abbamaradt, a ruhaosztás viszont havi rendszerességgel zajlott, míg élelmiszersegélyt
két alkalommal osztottak az év során. Az
adományozó kedv a múlt évben sem lanyhult. Sikeres volt az „Adni öröm“ akció,
melynek keretei közt az aktivisták egy
élelmiszerboltban gyûjtöttek adományokat. A csoport kapott adományt a helyi
3.

malomtól, vásárolt is saját pénzén, de az
adományok nagy része az országos központi raktárból érkezett.
A segélyosztás mellett más jellegû támogatást is kaptak a rászorultak a csoporttól, például látogatták az idõseket,
betegeket. A múlt év során egy jó állapotban lévõ családi házat ajánlott fel a tulajdonosa a szolgálatnak, melybe egy
idõre máris egy család költözött. A támogatás újszerû formájára példa ez az eset.
Egyre több az üres ház, melyet tulajdonosai nem tudnak, vagy nem akarnak eladni. A szolgálat viszont tudná hasznosítani õket, hosszabb rövidebb idõre rászorultaknak lehetne bennük szállást biztosítani.
Ü

Aktívak voltak a külkapcsolatok is a
múlt év során. Kölcsönös látogatásra került sor a németországi niederaibachi és a
földvári szervezet között. A németek a jótékony célú Erzsébet napi bálon vettek
részt, a földváriak pedig egy elsõsegélynyújtó versenyen szerepeltek. Továbbra is
élõ a kapcsolat az erdélyi gyermekotthon
hálózattal, melyet Böjte Csaba atya mûködtet. Tavasszal Zsombolyán járt a földvári küldöttség, ahol egy gyermekrajz pályázat gyõzteseit jutalmazták, s természetesen ajándékokat is vittek magukkal.

A közgyûlés vendége volt Tálai Ferenc, az országos szolgálat külkapcsolatainak a felelõse. Õ többször járt
már Dunaföldváron, figyelemmel kíséri városunk máltai szervezetének
mûködését. Külkapcsolat építés terén
a földváriak szerinte példaértékûek.
Folyamatos és tartalmas a kapcsolatrendszerük. Idén Mohács épített ki
egy német várossal kapcsolatot, Tálai
Ferenc szeretné, ha a földváriak is
csatlakoznának ehhez az együttmûködéshez. n

Egy éve üzemel a bioetanol üzem
Egy éve, 2012 áprilisában kezdõdött
meg a bioetanol gyártása Magyarország
legnagyobb kapacitású bioetanol üzemében Dunaföldváron. A Pannonia
Ethanol Zrt. az ír Mark Turley és az
amerikai Ron Fagen családi vállalkozásainak tulajdonában van. A 214 millió
dollár értékû beruházás 2010 augusztusában az alapkõ letételével indult, az elsõ csepp bioetanolt 2012. április 16-án
gyártották.
n
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Az elsõ évfordulót közösen ünnepelték a
városházán Dunaföldvár Város Önkormányzatának tagjai és a Pannonia Ethanol
Zrt. vezetõi.
Horváth Zsolt polgármester kiemelte,
hogy kölcsönös elégedettség jellemzi a város és az üzem kapcsolatát. Dunaföldvár
számára a gyár fejlõdést hozott: munkahelyek születtek, az iparûzési adó a város
üzemeltetését segíti. Tolna, Baranya, So-

Rendkívüli képviselõ-testületi ülés
Április 8-án rendkívüli képviselõ- testületi ülést tartott Dunaföldvár Város Önkormányzata.
n
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„2016-ban csak az az ivóvíz- és szennyvízhálózat üzemeltetõ akkreditálható mondta Horváth Zsolt polgármester -, amelyik legalább 150.000 csatlakozási ponttal
rendelkezik. Így az országban megközelítõleg 30 cég alakul majd ki a feladat
ellátására.“ Ennek okán az elsõ napirendben

a képviselõk arról döntöttek, hogy városunk
ivóvíz és szennyvízrendszerének üzemeltetését a jövõben a paksi Mezõföld Regionális Víziközmû Kft. fogja ellátni, melyen belül Dunaföldvár, Bölcske, Madocsa, Mezõfalva, Elõszállás, Daruszentmiklós vízellátására megszervezõdik az Észak-Tolnai
Üzemigazgatóság. A víziközmûvek tulajdonjoga Dunaföldváré marad, az üzemeltetéshez szükséges egyéb vagyontárgyakat a
Mezõföld Regionális Víziközmû Kft. piaci
értéken vásárolja meg a várostól.
4.

mogy, Fejér és Bács-Kiskun megye kukoricatermelõi számára pedig megbízható piacot biztosít a gyár.
„Az egy év alatt több mint félmillió tonna
kukoricát dolgoztunk fel az üzemben, több
mint 200 millió liter bioetanolt és 160.000
tonna állati takarmányt állítottunk elõ“ - tájékoztatta lapunkat Reng Zoltán, a Pannonia
Ethanol Zrt. vezérigazgatója. Elmondása
szerint az aszályos elsõ év nehézségeket
eredményezett számukra, mivel a kukoricaárak tartósan a vártnál magasabban alakultak. Egyébként sem volt könnyû évük, hiszen ez idõ alatt kellett kitalálniuk a mûködésüket, kialakítaniuk szervezeti rendjüket.
Mindezen nehézségek ellenére elégedettek,
hiszen a gyár minden tekintetben teljesítette
a tulajdonosi elvárásokat.
A dunaföldvári üzem Magyarország legnagyobb kapacitású gyára, de a bioetanolt
nem itthon, hanem Németországban, Hollandiában, Litvániában, Romániában értékesítik. A DDGS, magas fehérjetartalmú takarmány azonban hazai piacon talál gazdára; „ha ötször ennyit gyártanánk, akkor is el
tudnánk adni“ - mondta a vezérigazgató. n
A Dunavíz Kft. nem szûnik meg - tájékoztatta lapunkat a polgármester - csak az
ivóvíz - és szennyvízellátás kerül ki a hatáskörébõl, a többi vállalkozói tevékenységét a továbbiakban is folytatja. A Mezõföld Regionális Víziközmû Kft. árváltozás
nélkül veszi át az üzemeltetést, így a fogyasztók remélhetõleg csak a számlalevél
fejlécének változásából érzékelik majd a
szolgáltató-váltást.
A képviselõ-testület véglegesítette a 20
éves német testvérvárosi kapcsolatok megerõsítésének programját. Eszerint május
11-12-én Weikersheimben ünnepélyes keretek között erõsíti meg Dunaföldvár és Ü

Ü Weikersheim polgármestere a testvérvárosi kapcsolatokat. Az ünnepi mûsorban
fellép a Harmónia Zeneiskola hegedû kamarazenekara, Kun Erika és Perémi Erzsébet, a fesztivál mûsorban pedig városunkat
a Löfan Mazsorett Egyesület és az Ördögszekér Táncegyesület csoportjai képviselik. A két nap során a német kisváros lakói
ismerkedhetnek városunk gasztronómiájával is, illetve a „Város bora“ mellett megkóstolhatják a borlovagrend zászlós borait,
a helyi pálinkákat is.
A harmadik napirendben a képviselõk
tájékoztatást kaptak arról, hogy a Dunanett
Kft. visszavonta a helytelen összegeket

tartalmazó szemétszállítási számláit, illetve megállapodtak arról, hogy az új hulladékgazdálkodási törvény értelmében a testület újratárgyalja a hulladékszállítás kérdését.
Ezt követõen felújítási munkákról tárgyaltak a képviselõk. Pályázatot írtak ki a
Ságvári E. utca, Kereszt utca, Vermek sora valamint az ezen utcákhoz kapcsolódó
területek komplex útburkolati javítására,
melyet az önkormányzatnak saját erõbõl
kell majd megvalósítania, mivel uniós pénzek e célra nem állnak rendelkezésre.
Vis major pályázat benyújtásáról döntöttek a képviselõk az ötödik napirendben. A

Szemétgyûjtés a DITE szervezésében
2013. április 20-án a Dunaföldvári Idegenforgalmi és Természetvédelmi Egyesület megtartotta immár hagyományos
tavaszi akcióját.
n
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Nagy Zsuzsanna, az egyesület elnöke elmondása szerint már ötödik éve a Föld
napjához kapcsolják tavaszi, szemétszedé-

Önkormányzati tájékoztató

Utcanevek
n
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Dunaföldvár Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete az egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthetõ elnevezések tilalmával
összefüggõ módosításáról szóló 2012.
évi CLXVII. törvény rendelkezései alapján úgy határozott, hogy az érintett utcák
lakóinak javaslatát és kérését figyelembe
véve az 55/2013.(III.05.) KT határozatát
visszavonja és 2013. május 1. napjától az

si programjukat. Ekkorra a közútkezelõ
munkatársaitól, a mezõõröktõl, illetve a
helyi gazdáktól befolyt információk alapján megjelölik azokat a területeket, amelyeket megpróbálnak megtisztítani a hulladékoktól.
Az alkalomra a Magyar Közútkezelõ
Vállalat biztosította a láthatósági mellényeket, a kesztyûket és a zsákokat, s a vál-

utcaneveket az alábbiak szerint változtatja meg:
– Sallai Imre utca --> Nefelejcs utca
– Hámán Kató utca --> Búzavirág utca
– Ságvári Endre utca --> Szent Lõrinc utca
– Korvin utca --> Corvin János utca
– Rózsa Ferenc utca --> Rózsa utca
Mivel Dunaföldváron okmányiroda mûködik, ezért kérjük, az érvénytelen lakcímet igazoló hatósági igazolvány helyi okmányirodában történõ leadását.
Az utcanév-változásokról hivatalból a
következõ hatóságokat, szolgáltatókat értesítettük: Tolna Megyei Kormányhivatal,
Paksi Járási Hivatal, földhivatal, cégbíróság, posta, tûzoltóság, állategészségügy,
5.

húsvéti nagy esõzések miatt több helyen Templom utca, Vermek sora, Kodály Z.
utca, Jobbágyõsök utca - beszakadtak pincék. Szerencsére a további károkat a katasztrófavédelem, az önkormányzat és a
Dunavíz Kft. szakemberei gyorsan elhárították, de még így is milliós összegre nyújtott be igényt az önkormányzat.
Az utolsó napirendben egy Dunaföldvárt
bemutató kiadvány kiadásáról döntöttek a
képviselõk. Hamarosan - a Tourinform iroda gondozásában - háromezer példányban
jelenik meg a városunk turisztikai látnivalóit, szállás- és vendéglátó helyeit egybegyûjtõ színes füzet. n
lalat szállította el díjmentesen az összegyûjtött szemete is. „Nagyon sok, 200-300
zsáknyi és egy nagy konténernyi szemetet
szedtünk össze a nap során - mondta Nagy
Zsuzsanna -, de még sajnos így is maradt
bõven a határban.“
Az egyesület 20-25 fõs törzstagsága
mellett a helyi gimnazisták, általános iskolások és a paksi ESZI diákjai is kivették részüket a munkából. Az egyesületi vezetõ
szerint egyre nehezebb rávenni az embereket az ilyenfajta közösségi tevékenységre;
sokan mára már belefáradtak a szélmalomharcba, hiszen évrõl- évre megtapasztalták, hogy a szemét - az elõzõ évben megtisztított területeken - újra megjelenik.
Az egyesület következõ programja a
szelektív hulladékgyûjtés fontosságára
hívja majd fel a figyelmet. A DITE tagjai
szeptembertõl játékos formában ismertetik
meg a gyermekeket a hulladékok újrahasznosításának módjaival, a szelektív hulladékgyûjtés otthoni lehetõségeivel. n
ÁNTSZ, fõállatorvos, katasztrófavédelem,
rendõrség, fogyasztóvédelem, NAV, munkaügyi és munkavédelmi felügyelõség, I.
fokú építésügyi hatóság, TARR Kft,
E.ON- gáz/villany, Dunanett Kft., Vízmû,
T-Com, helyi pénzintézetek (takarékszövetkezet, K&H Bank, OTP), helyben mûködõ oktatási- nevelési és szociális intézmények.
Továbbá a www.dunafoldvar.hu városi
honlapon és a kábel TV-n is közzétettük az
utcanévváltozást.
A fentiekben megjelölt hatóságoktól és
szolgáltatóktól kértük, hogy az utcanévváltozás miatt esetlegesen náluk meginduló hatósági és egyéb eljárásokban a hi- Ü

Ü vatalos tájékoztatónkat vegyék igazolásként figyelembe, és ne igényeljenek külön igazolást a lakosoktól.

Kérjük az érintetteket, hogy a szerzõdéses kapcsolatban álló szolgáltatókkal, illetve tevékenységével kapcsolatos engedé-

Pályázat

Helyiségek bérbevételére
Dunaföldvár Város Önkormányzata licitálás útján történõ bérbevételre meghirdeti az alábbi üzlethelyiségeket:
1. Dunaföldvár, 4141/1 hrsz. alatti
(Autóbusz pályaudvar) I. 71,4 m2, II. 55,8
m2 és III. III. 16,53 m2 alapterületû üzlethelyiség
Kikiáltási ár: 13.000 Ft/m2/év+Áfa.
Részletes pályázati kiírás 2013. április
23. és 2013. május 24. 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. május 30.
(csütörtök) 10:00 óra
2. Dunaföldvár, Béke tér 1. szám alatt
található 122 m2 alapterületû üzlethelyiség
(volt játékterem).
Kikiáltási ár: 13.000 Ft/m2/év+Áfa.
Részletes pályázati kiírás 2013. április
23. és 2013. május 24. 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. május 30.
(csütörtök) 11:00 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. április
23. és 2013. május 24. 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: 0913 óráig).
Licitálás idõpontja: 2013. május 30.
(csütörtök) 10:30.
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. április
23. és 2013. május 24. 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: 0913 óráig).
Licitálás idõpontja: 2013. május 30.
(csütörtök) 9:30.
5. Dunaföldvár, Rákóczi u. 2. szám alatti 42 m2 alapterület üzlethelyiség.
Kikiáltási ár: 13.000 Ft/m2/év+Áfa.
Részletes pályázati kiírás 2013. április
23. és 2013. május 24. 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: 0913 óráig).
Licitálás idõpontja: 2013. május 30.
(csütörtök) 9:00 óra.
A licitálások helye: Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal Dunaföldvár, Kossuth
L. u. 2. Városfejlesztési és Mûszaki Iroda
tárgyalóterme.

Légy készen a családra!

Az ingatlanokról további információt a
Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Mûszaki Irodája ad.
(Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2., Tel.:
75/541-558). n

Pályázat

Öntözõdob értékesítésére
Dunaföldvár Város Önkormányzata
licitálás útján történõ eladásra meghirdeti az alábbi tárgyi eszközt:
1173 gyári számú 84248110 VTSZ számú FORRÁS 50/160 öntözõdob
Kikiáltási ár: bruttó 700.000,-Ft
Az eszközrõl további információt a
Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Mûszaki Irodája ad.
(Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2., Tel.:
75/541-558).
Részletes pályázati kiírás 2013. április
23. és 2013. május 24. 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. május 29.
(szerda) 11:00 óra.
Helye: Dunaföldvári Polgármesteri
Hivatal, Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.,
Városfejlesztési és Mûszaki Iroda tárgyalóterme n
Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és
Gimnázium vezetõje, négy gyermek édesanyja. Bölcsészdoktor, neveléskutató, tanít a
pécsi egyetemen, módszertani továbbképzéseket tart gyakorló pedagógusoknak, szülõknek, családalapítás elõtt álló fiataloknak.
„A nevelés az Élet szolgálata“ - vallja.
Elõadásaiban ahhoz nyújt tanácsokat,
praktikus ötleteket, hogyan tanítsunk-neveljünk úgy, hogy ne csupán ismereteket,
hanem életet alakító tudást és tapasztalatot
adjunk át gyermekeinknek.
A nevelés nem mûködik automatikusan. Szüleink, nagyszüleink sokkal Ü

A Magyar Cserkészszövetség TÁMOP
5.5.1 „Légy készen a családra“címû projektjének egyik megvalósítója a dunaföldvári IV. Béla Cserkészcsapat. Szervezésükben tartott, illetve tart elõadássorozatot Uzsalyiné dr. Pécsi Rita
Dunaföldváron, Bölcskén és Madocsán.
n

lyezõ hatóságokkal egyeztessenek az esetleges tennivalókról, nehogy hátrány érje
önöket az egyeztetés elmaradása miatt. n
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Uzsalyiné dr. Pécsi Rita az oktatás minden szintjét ismeri: jelenleg a pécsi
6.

Ü több idõt töltöttek együtt gyermekeikkel, több volt a javítási lehetõségük mondta az elõadó -, ráadásul a zártabb
közösség, például a falu, az egy utcában
élõ lakók is hasonló értékek mentén nevelték a gyerekeket.
Ma nagyon kevés idõt töltünk együtt a
családban, és nagyon sokat más-más értékrendû közösségben. Éppen ezért talányos
gyermekeink számára a világ; vezetés nélkül nem is tudnak eligazodni benne, szétforgácsolódik a személyiségük.

Lakossági felhívás
n
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Dunaföldvár Város Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy a katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény alapján településünkön a korábbiakban megalakított
polgári védelmi szervezetek újjászervezését végezzük.
Az új polgári védelmi szervezetekbe beosztható minden nagykorú magyar állampolgár, aki nem rendelkezik a törvény adta
mentességi feltételekkel.
A polgári védelmi szervezet tagja határozattal kiképzésre és gyakorlatra
osztható be, valamint polgári védelmi
feladatok ellátására szolgálatteljesítésre
kötelezhetõ. A mentességgel nem rendelkezõ személyeket polgármesteri határozat osztja be - kötelezõ érvénnyel a polgári védelmi szervezet személyi állományába. Ebben az esetben a beosztott személynek nem áll módjában a beosztási feltételeket befolyásolni. Erre
csak önként jelentkezés esetén van lehetõség.

Uzsalyiné dr. Pécsi Rita

A vezetõ szerepet a szülõnek kell felvállalnia. Ez tanulható szerep - mondta Uzsalyiné
dr. Pécsi Rita -, megismerhetõek a törvényszerûségek, a nevelés sarkalatos pontjai; megtanulhatók azok a dolgok, melyeket nem szabad
szülõként elmulasztanunk gyermekünk egyegy korszakában. Hiszen nevelésünkkel gyermekünk életre való készülését nagyban segíthetjük. Fejleszteni tudjuk döntési képességét,
haragkezelését, önértékelését; egész életére
kiható folyamatot indítunk el, ha életkoronként megtanítjuk neki életfeladatait. n

Az önkormányzat lehetõséget biztosít a
polgári védelmi szervezetbe való önként
jelentkezésre!
Katasztrófahelyzetek ritkán alakulnak
ki, de azok bekövetkezésének lehetõségét
nem zárhatjuk ki. A természet erõivel
szemben minden település kiszolgáltatott
helyzetben van. Szélvihar, felhõszakadás,
rendkívüli téli helyzet nálunk is bármikor
bekövetkezhet. Önre is szükség van a településünket érintõ veszélyeztetõ hatások kivédésére, a bajbajutott emberek megsegítésére, a károk mielõbbi felszámolására.
Holnap talán az Ön otthonát, anyagi javait,
családtagjait kell menteni, védeni. A hivatásos katasztrófavédelmi szervek mellett a
polgári védelmi szervezetek segítenek Önnek, hozzátartozóinak, embertársainak a
bajok leküzdésében. Éljen a lehetõséggel,
hogy jót tehessen Önmagáért és másokért.
Polgári védelmi szervezetbe való önként
jelentkezés elõnyei:
– Az önkéntes maga választhatja meg,
hogy határozatlan, vagy határozott (mettõl
- meddig tartó) idõtartamban vállalja a
szolgálatot.
– Az önkéntes maga választhatja meg
(egyéni képességei és iskolai, szakmai végzettsége figyelembe vétele mellett), hogy te-

rületi, vagy települési rendeltetésû szervezetben kívánja teljesíteni a szolgálatot.
– Az önkéntes maga választhatja meg
melyik szervezeti egységben (infokommunikációs egység, lakosságvédelmi egység,
egészségügyi egység, logisztikai egység,
mûszaki egység) kívánja teljesíteni a szolgálatot.
– Az önkéntes maga választhatja meg,
hogy katasztrófaveszély és veszélyhelyzet
idején történõ alkalmazása esetén milyen
egyéb teljesíthetõ feltételeket támaszt.
A polgári védelmi feladat ellátására önkéntesen jelentkezõ személy nyilatkozatot
tesz, melyben kinyilvánítja a rendelkezésre
állás tartalmát és az alkalmazás feltételeit.
Gondolja meg! Lehetséges, hogy már a
közeljövõben Önt is kötelezõ jelleggel beosztják a polgári védelmi szervezetek valamelyikébe.
Éljen a polgári védelmi szervezetbe való
önként jelentkezés elõnyeivel!
Ha kérdése van a jelentkezéssel kapcsolatosan hívja a 75/554-558 számot.
Amennyiben önként jelentkezik, személyesen keresse fel a Polgármesteri Hivatalt
Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.sz. Városfejlesztési és Mûszaki Iroda, Csányi Imre
ügyintézõt. n

Gála a hatvanas évek jegyében
„Élj vele boldogan!“ címmel tartotta
immár hetedik gálamûsorát a mûvelõdési házban a Zsigec musicalcsoport. A
korábbi évekhez hasonlóan ismét telt
ház várta a fellépõ fiatalokat.
n

SZABADOS SÁMUEL

A mûsor elején részletek hangzottak el a
Rómeó és Júlia címû musicalból, majd a
mûsor nagy részében a Csinibaba címû
7.

magyar film betétdalait adták elõ a fellépõk. Teleki Károly mûvészeti vezetõ szerint szerencsés volt a választás, mivel a dalokat szinte mindenki ismeri, így sokat a
közönség együtt énekelt az elõadókkal.
A Csinibaba címû film a hatvanas évek
nagy slágereit dolgozza fel, a kor életérzéseit sugallva. A fiatalok a mûvészeti vezetõ szerint gyorsan átvették a dalok hangulatát, a vidám próbák és a siker is ezt bizonyítja. Mintegy harminc szereplõ mozgott
a színpadon, mindenki fellépett, kapott vaÜ
lamilyen szerepet.

Ü A musicalcsoport legügyesebb tagjai
az évek során már tovább tudtak lépni,
magasabb szinten foglalkoznak a dallal,
tánccal. Bankó Bence a Madách Színház
musicalszekciójának tagja, most az ottani
fellépése miatt nem tudott részt venni a
földvári gálán. Ijjas Noémit pedig most
vették fel a pécsi zenemûvészeti iskola
ének szakára; a 14 éves leány elõtt szép
jövõ állhat. Teleki Károly szerint részben
ez is a célja a csoport mûködésének; a tehetségek felkutatása, fejlõdése és fejlesztése mindig nagy öröm számára.
A csoportvezetõ elmondása szerint
szeptemberben, tanévkezdéskor az isko-

lákban végeznek toborzást az utánpótlás
biztosítása számára, ebben az általános
iskolás kollégák szoktak segítséget nyújtani.

„Hol vagytok, ti régi játszótársak?“
(Petõfi Sándor)

Egy sportág múltja és jelene
Dunaföldváron (II. rész)

Az ifjú reménységek

„A megyei 12 csapatos bajnokságot ötször egymás után megnyertük, (…) sikereinket értékelve a szövetség 1991-ben az
NB III-ba sorolt bennünket“ - nyilatkozta a
városi közéleti lapnak Fekete Péter játékos-edzõ. Akik ezt 1991 nyarán kiharcolták: Fekete Péter, Szalontai Zoltán, Tóth
János és Farkas László.
Kezdetben az NB III. Dél-alföldi csoportjába kerültek, Makó, Szentes, Gyula
csapataival játszottak. Nagy távolságokra
kellett utazniuk, s ez plusz energiát és költséget jelentett. A szakosztály kérésére a
következõ idényben a középcsoportba tették át õket. Ez Budapest környéki csapatokat jelentett. (Egy csoportba kerültek az
FTC asztaliteniszezõivel is.)
A bajnokságban általában a középmezõny alsó felében tanyáztak, de soha sem
voltak kiesõ helyen. Szép sikereket értek el
a Dunaföldvári Szövetkezeti Spartacus SE
színeiben az ifjúsági játékosok. 1990-ben a

megyei III. osztályú felnõtt minõsítõ versenyen a Lukácsi Zoltán - Farkas László
páros második helyezést szerzett, egyéniben Lukácsi harmadik lett.
1991-ben a megyei diákolimpia döntõjében fiú párosban (Lukácsi Zoltán - Takács Zoltán) dunaföldvári gyõzelem született. A Salgótarjánban megrendezett
középiskolai asztalitenisz diákolimpia
döntõjében a Tolna megyét képviselõ
Dubicz - Lukácsi - Takács trió az ország
nyolc legjobb csapata közé jutott! Ez az
esemény nagy élmény volt mind az edzõ,
mind a versenyzõ diákok számára. A fiatalok késõbb is jó formában versenyeztek. Lukácsi Zoltán a „Megyei tízek“ elnevezésû ifjúsági tornán harmadik lett,
egy évvel késõbb Takács Zoltánnal a megyei diákolimpián csapatban harmadik
helyezést szereztek.
A klub évi költségvetése ebben az idõszakban kb. 100 ezer forint volt, ebbõl ki
8.

A tehetség kibontakozása nincs idõhöz
kötve, nem olyan, mint a sport. Gyerekként 8-10 évesen, de akár felnõttként 30 év
körül is felbukkanhatnak tehetségek, akik
a velük való foglalkozás során csiszolódhatnak, érhetnek be.
Ebben az évben is sok program vár az
általános iskola és a gimnázium által mûködtetett csoportra. Fellépnek a szomszédos településeken, valamint a városi rendezvényeken is, és az idén sem marad el
az egyhetes kisszékelyi mûvészeti felkészítõ tábor, ami a szakma mellett kikapcsolódást, szórakozást is jelent a résztvevõknek. n
tudott húzni egy bajnoki szezont a csapat.
A kilencvenes évek gazdasági-társadalmi
változásai az asztalitenisz sportágat - országosan is - hátrányosan érintették. A
szponzorok inkább a látványosabb, népszerûbb labdajátékokat támogatták.
A fordulópontot a Dunaföldvári Spartacus
Sportegyesület megszûnése, feloszlása jelentette. A pingpong hívei is önálló sportegyesületet alapítottak. Fõ támogatójuk a
Regõs Gábor vezette helyi Contorg Kft lett,
de támogatást kaptak a polgármesteri hivataltól és ifj. Tolnay Tibortól, a Senior nõiférfi divatüzlet tulajdonosától is.
1992/93-ban az NB III. Dalmát csoportban szereplõ Contorg Asztalitenisz Club
Dunaföldvár a 6-7. helyen végzett. Tolna
megye összevont csapatbajnokságát a
Contorg AC versenyzõi nyerték. A legörvendetesebb földvári sikert a serdülõ csapat hozta: ifj. Fekete Péter, Mezei Norbert,
Szigeti Sándor. Megnyerték a megyei diákolimpiát, majd az országoson is bizonyították ügyességüket, a legjobb 12 csapat
közé kerültek. 1993-ban Nadrai István lett
a megyei asztalitenisz „Tízek bajnoka.“
1994-ben már nem volt felhõtlen a bajnoki rajt, a kaucsuklabda szerelmeseinek
ismét gondot okozott az anyagiak hiánya.
A megyei felnõtt férfi „Tízek Bajnokságán“ Nadrai István hat gyõzelemmel második, míg Farkas László öt gyõzelemmel
a harmadik lett. 1994-ben a férfi páros megyei bajnoka: Nadrai István - Tóth János;
Dunaföldvár Contorg.
Link Ferenc, a Tolna megyei Asztalitenisz Szövetség fõtitkára dicsérte a földváriak teljesítményét. Mi tesszük hozzá,
hogy a siker Fekete Péter edzõ lelkiismeretes, kitartó munkáját is dicséri.
Az õszi szezont a Contorg AC csa- Ü

Ü pata a Tököl, Nyergesújfalu, Erzsébetváros és az FTC csapata mögött az
ötödik helyen zárta.
1995 volt a csapat utolsó bajnoki éve. A
fõ gondot nem is az anyagiak hiánya, hanem az utánpótlás megszûnése jelentette.
„Kilátástalannak találom az újrakezdést, és
a sporthoz fûzõdõ szép emlékeimet nem
akarom beárnyékolni sikertelen kísérletekkel“ - nyilatkozta a Dunaföldvár közéleti
lapnak Fekete Péter. Megértjük. A játékjogot a dunaújvárosi LINDE átvette volna,
de a névváltozást a szövetség nem engedélyezte, így 1995-ben az asztalitenisz egyesület jogutód nélkül megszûnt.
Hosszú évek kihagyása után 2011 nyarán ifj. Takács Zoltán elhatározta, hogy újjászervezi Dunaföldváron a versenyszerû
asztalitenisz sportot a tizenéves korosztályból. Takács Zoltán a 90-es években Fekete Péter irányításával versenyszerûen
sportolt az NB III-as csapatban, egyéni
megyebajnoki és csapatbajnoki címek tulajdonosa.

Az újonnan szervezõdött asztalitenisz
egyesületnek 26 fiatal tagja van, ennyien
járnak rendszeresen edzésekre a Kossuth
utcai iskola tornatermébe. Az elmúlt két
évben a fiatalok diákkupa mérkõzéssorozaton vettek részt, s a nyári szünetben
edzõtábort is szervezett számukra a szakosztály. Az eredményeik egyre jobbak, a
2012/13-as Diák-kupán az iskolák közötti
pontversenyben a tíz csapat között a harmadik helyen állnak.
Az asztalitenisz diákolimpia megyei
döntõjében a Cziger Márton és Illyés Roland alkotta csapat a második helyen végzett. Mindketten a helyi Magyar László
Gimnáziumban tanulnak.
A fiatal sportolók és az edzõ lelkesedése, az asztalitenisz iránti elkötelezettsége
reményt keltõ.
„Hol vagytok, ti régi játszótársak?“
Megidéztük õket: De az új játékosok itt
vannak. Bízunk benne, hogy sok fényes érmet és hírnevet szereznek még
Dunaföldvárnak. Takács Zoltán edzõnek

Szezonnyitó a várudvaron

Károlyné Sári Jolán hímzõ kézmûves ipar-

A földváriak a hagyományos programok
mellett - közös munka, tombola, megvendégelés - meglepetéssel is kedveskedtek a vendégeknek: a nap során fellépett az
Annamatia Nõi Kar Kun Erika vezetésével.

A vendégek és vendéglátóik idén egy
120x120 cm-es asztalterítõn munkálkodtak közösen; az elkészült remekmûvet a
tombola fõdíjaként sorsolták ki.
A foltvarrás népszerû szabadidõs tevékenység. A dunaföldvári klub megalakulása óta stabilan mûködik, jelenleg 13
fõ látogatja rendszeresen a klubfoglalkozásokat. Már készülnek következõ
programjukra, egy közös kirándulásra,
melynek úticélja: Pécs, Orfû és Abaliget
lesz.
A klub tagjai ezúton köszönik mindazon
dunaföldváriak támogatását, akik adományaikkal hozzájárultak a találkozó sikeréhez. n

SZIEGL ERIKA

A Vármúzeumban egy régebbi kiállítás
nyílott meg újra, amelyet 2007-ben, Sárdy
János születésének 100. évfordulóján, már
láthatott a közönség. A Sárdy kiállítás október végéig látogatható.
„Tûfestés“ Porcelánminták Kézimunkákon címmel a Fafaragó Galériában Fehér

Foltvarró találkozó
2013. április 13-án a dunaföldvári mûvelõdési házban foltvarró találkozót tartottak a 15 éve mûködõ dunaföldvári
foltvarró klub tagjai.
n

BALOGH EMESE

Több mint 70 fõt láttak vendégül ezen a
napon a dunaföldvári foltvarró mûhely
tagjai - tudtuk meg Györkõ Lászlónétól. A
környékbeli települések mellett Hódmezõvásárhelyrõl és, idén elõször, Paksról is érkeztek foltvarrók a találkozóra.

Irodalom:
Pataki Dezsõ: Dunaföldvár sportjának
története.(szakdolgozat) Szekszárd, 1988.
28-31. o.
Lukácsi Pál: Településünk asztaliteniszhagyományairól = Dunaföldvár közéleti
lap, 1992. április 17.
Tolna megye sportévkönyve 1992/93. 5.
o.
Szabados Sámuel: Mára sporttörténelemmé vált = Dunaföldvár közéleti lap,
1998. január 16.
Szabados Sámuel: Újjáéled az asztalitenisz sport = Dunaföldvári Part-Oldalak,
2011. július-augusztus
Szabados Sámuel: Edzõtáboroztak az
asztaliteniszezõk = Dunaföldvári PartOldalak, 2012. július-augusztus
A dunaföldvári Magyar László Gimnázium évkönyve 2002-2012. 43. o.
Lukácsi Pál

mûvész munkái láthatók. A Herendi,
Zsolnay, Hollóházi, Meisseni és Kalocsai
porcelánminták hímzésével készített terítõk,
szalvéták, futók, étkezési szettek százszázalékos kézimunkával készülnek. A porcelánok mintáit az alkotó levarrhatóvá szerkeszti, a varrás és horgolás kizárólag kézzel történik. A kézimunkák úgynevezett vagdalásos technikával, a hímzések osztott hímzõ
egy szálával tûfestéses módszerrel készülnek, melyek összhatása festményszerû. A
kuriózumszámba menõ textíliákat június 15ig tekinthetik meg az érdeklõdõk. (A kézimunkák megvásárolhatók, illetve igény szerinti darabok megrendelhetõk.) n

Április 19-én délután két kiállítással
nyitotta meg a turisztikai szezont a
Dunaföldvári Mûvelõdési Központ.
n

és tanítványainak további sikereket kívánunk!
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Duna Menti Települések Borversenye
Április 20-án ötödik alkalommal rendezte meg a Szent Rókus Borlovagrend
a Duna mellett fekvõ települések borversenyét.
SZIEGL ERIKA
A versenyre 21 településrõl 220 borminta
érkezett, jellemzõen a Közép-Duna szakasz
vidékérõl, de neveztek Szlovákiából,
Nyergesújfaluból,
Nagymarostól,
Iváncsáról, Nagytéténybõl és Lábatlanból is.
A borokat hat bizottság hat - ófehér,
újfehér, óvörös, újvörös, rose és siller - kategóriában bírálta el. A bizottságok elnöke

Frittmann János soltvadkerti borász, a Magyar Borakadémia alelnöke volt, aki több

mint tíz éve jár Dunaföldvárra borokat minõsíteni. Idén a fehér, rose és siller borokat
bírálta, összegzésében elmondta, hogy a
rose borok kedvelõjeként igen szép sorozatokkal találkozott. Legtöbb minta, mint
eddig mindig, újfehér és újvörös kategóriában érkezett, arányosan itt is született a
legtöbb aranyérem: a hat kategória 220
mintájából összesen 53 aranyérem.
A Duna Menti Települések Borversenyét
vörös és fehér kategóriában is Tomolik János
bölcskei szõlész-borász nyerte el Cabernet
Sauvignon - Merlot illetve Cabernet blanc Chardonnay házasítású boraival.
A Szent Rókus Borlovagrend Zászlós
bora címet Pálfi József
Cabernet
Sauvignon bora nyerte el. n

Ismét német diákokat látott vendégül Tûzmegelõzés
a Magyar László Gimnázium
n

BOROS BRIGITTA TÛ. FHDGY.,
TM KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

A németországi Weikersheim városával
kialakított testvérvárosi kapcsolat hagyományai alapján idén tavasszal ismét német diákokat látott vendégül a Magyar
László Gimnázium. A német fiatalok a
korábbi évek hagyományai alapján egy
hétig tartózkodtak városunkban. Ez idõ
alatt magyar diáktársaiknál voltak elszállásolva, családi keretek között.
n

SZABADOS SÁMUEL

A weikersheimi gimnazisták délelõttönként a gimnázium óráit látogatták tapasztalatszerzés céljából, szabadidejükben pedig
a várossal, illetve Magyarországgal ismerkedtek. Itt tartózkodásuk idején a tanóra
látogatásokon kívül színes program várta
õket.
A vasárnapi érkezés után hétfõn és kedden a várossal ismerkedtek; a kedden a
várban a középkor ügyességi és leleményességi tesztjét, a magyar gyerekek által már jól ismert hõspróba
feladatait igyekeztek teljesíteni.
Szerdán Dunaújvárosba látogattak,
itt a bowling pályán eltöltött idõ
maradt emlékezetes számukra.
Csütörtökön az „Áldozzunk Gyermekeink Tudásáért“ alapítvány támogatásával a házigazda diákokkal
együtt Pécsre kirándultak. A mûemlékekben gazdag város mediterrán jellegû hangulata elnyerte tetszésüket.

Hanna elõször járt Magyarországon.
Nagy várakozással készült az utazásra. Bár
tartott az idegen, ismeretlen környezettõl,
pár nap után - fõleg a vendéglátó családnak köszönhetõen - feloldódott, és biztonságban, kellemesen érezte magát. Fõleg a
Magyar László Gimnázium épülete nyerte
el tetszését, mivel Weikersheimben egy
modern épületben van a gimnázium, ezért
nagyon vonzó, különleges volt számára a
gimnázium ódon épülete, hangulata.
Larissza szüleitõl többször hallott már
Magyarországról; õk korábban a Balatonnál nyaraltak. A szülõk leírása alapján érdekes országnak tartotta hazánkat, s nem
csalódott: jól érezte magát.
A német fiatalok a továbbiakban is szeretnének kapcsolatot tartani vendéglátóikkal, és reménykednek abban, hogy elõbb
utóbb visszatérhetnek Magyarországra,
Dunaföldvárra. n
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A tavaly októberben megalakult Országos Tûzmegelõzés Bizottság kiemelt feladatként kezeli a szén-monoxid-mérgezéssel járó balesetek megelõzését, hiszen
a statisztikák azt mutatják, hogy évrõl-évre nõ az ilyen esetek száma.
A megelõzõ kampány több részbõl áll.
Elsõ lépésként elkészült egy kampányfilm,
amelyet az országos televíziók már közel
30 alkalommal sugároztak. A kisfilm a BM
OKF és a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok honlapján, továbbá a BM OKF
Médiaszerverén is megtekinthetõ.
A bizottság pénzügyi forrásai terhére
1700, a vonatkozó szabványoknak megfelelõ szén-monoxid-érzékelõt vásárolt,
amelyeket nyitott égésterû, gázüzemû tüzelõberendezést használó közintézményeknek ajándékoz, mert az ezekben élõk
fokozottabban ki vannak téve a szén-monoxid-mérgezés veszélyének.
A 32. Construma Nemzetközi Építõipari Szakkiállításon a BM Országos
Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság is
részt vesz kiállítóként. Kiállítási standján - sok más mellett - megtalálhatóak
a kifejezetten erre az alkalomra készített
szórólapok is.
Megkezdõdtek egy újabb kampány elõkészületei is, a tervek szerint az õsszel
kezdõdõ fûtési szezon idején a budapesti
metrószerelvényekben kihelyezett plakátokon is megtalálható lesz minden fontos
Ü
információ.

Okos kert
lépésrõl-lépésre

Kampányt indítunk Tolna megyében,
hogy a kiskerttulajdonosoknak segítsünk: hogyan lehetnének a megye területei minél inkább környezetbarát, fenntartható, hulladékmentes kultúrtájhoz hasonlók. A hathónapos akcióban komposztálásról, hulladékkezelésrõl, tájfajták, madarakról is lesz szó.
Sok-sok zártkerti ingatlan, a szépen
megmûvelt területek mellett szemétkupacok, vegyszeres, permetszeres flakonok a szurdikba dobálva, a jól termõ birtokok szomszédságában parlagfûmezõ, a
régi, permetezést szinte nem is igénylõ
fák mellett özönnövények. Ez a kép az
ország sok pontján ismerõs lehet, és nem
jobb a helyzet Tolnában sem. Ezért is
szerveztük meg kampányunkat, melynek
során az idei szezonban hónapról hónapra újabb témákat vetünk fel a kertmûveléssel kapcsolatban. A lépéseket követve
akár nagy változás is bekövetkezhet:
spórolhatunk az energiával és a pénzzel,
védhetjük a környezetet, és sokkal szebbé varázsolhatjuk a tájat.

Ü Szén-monoxid-mérgezés számokban:
Tavaly a katasztrófavédelem 191 szén-monoxid-mérgezéssel járó eseménynél avatkozott be. A mérgezések következtében tizennégyen vesztették életüket és 235 ember szenvedett enyhébb mérgezést. Az idei
évben már eddig 156 mérgezéssel együtt
járó eset történt, amelyek során 187 ember
sérült meg és kilencen vesztették életüket.
A katasztrófavédelmi kirendeltségek szén-monoxid-szivárgást, illetve mérgezést követõen helyszíni ellenõrzést végeznek, az ott tapasztaltak függvényében eljárást indítanak.
A téli idõszakban szinte nincs
olyan nap, amikor ne lehetne szénmonoxid-mérgezéssel kapcsolatos
híreket hallani. Nem véletlen az
sem, hogy a köznyelv „csendes gyilkos“-nak nevezi a szén-monoxidot.
A szén-monoxid veszélyessége abban rejlik, hogy színtelen, szagtalan,
szervezetre gyakorolt hatásai (roszszullét, szédülés, hányinger, fáradtság) könnyen összetéveszthetõek

1. lépés: komposztáljunk!
Mire jó a komposzt?
A föld az intenzív terhelés hatására kifárad, veszít tápanyagtartalmából, így nem
árt néha felfrissíteni. A legjobb, leginkább
környezetbarát megoldás erre a komposzt
készítése, mely a tápanyag biztosításán kívül csökkenti az elviendõ szemét mennyiségét is. Így a konyhai és a zöldhulladék
felhasználásával némi türelemmel elérhetjük, hogy ne kelljen virágföldet, tõzeget
vennünk.
A komposztálás lényege, hogy a szerves
anyagokból oxigén jelenlétében mikroorganizmusok, giliszták és rovarok segítségével, rothadásmentesen komposzt készül.
Mi kerüljön bele?
A komposztba a legtöbb lebomló
anyag belekerülhet.
– konyhai hulladékok (kivéve húsok és
csontok, mert ezek odavonzzák az állatokat, és kellemetlen szagot árasztanak
bomlás közben)
– rothadt, romlott gyümölcs, zöldség
(kivéve a déligyümölcsök héja, mert ezeket vegyszerekkel kezelik)
– kerti zöldhulladék (a megfelelõ folyamatokhoz szükség van darabolt ágakra és zöld részekre is)

más betegségek tüneteivel. Ez a gáz a leggyakrabban elõforduló beltéri toxikus gáz,
amely meggátolja a véráramban az oxigén
szállítását.
A háztartásban számos lehetséges szénmonoxid-forrással találkozhatunk:
– eldugult kémény
– rosszul szellõztetett, fûtõberendezésekkel ellátott helység
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– egyéb hulladék (tiszta papír kis darabokra tépve, kezeletlen fa
Fontos tanácsok
– A komposztálót mindig félárnyékos
helyre állítsa és kerülje a mélyedéseket,
rossz vízelvezetésû helyeket. Figyeljen
arra, hogy a komposztáló körül legyen
elég hely, hogy odaférjen.
– Figyeljen a szagokra: a komposztálás
nem rothadásos folyamat! Ha a rothadás
jellegzetes szagát érzi, forgassa át a keveréket, és adjon hozzá több ágat, amely
elõsegíti a levegõ áramlását.
– A látható penész is azt jelzi, hogy valami nem stimmel a folyamatban, ilyenkor is a szellõztetés segíthet.
– Szárazság idején ne felejtse el meglocsolni a komposztot, ügyelve arra, hogy ne tocsogjon a vízben, de állandóan nedves legyen.
További információk a komposztálásról és a projektrõl: kiskert.szekszarditermek.hu, facebook.com/kiskert
Eco-Sensus Közhasznú Nonprofit
Kft. Okos kert lépésrõl-lépésre projekt

– nem rendeltetésszerûen mûködtetett
fûtõberendezés
– rosszul mûködõ gáztûzhely, szagelszívó
– benzinüzemû motorok, gépek zárt helyiségben való használata
– széntüzelésû grillek, sütõk zárt térben
való használata
– rosszul szellõzõ vagy helytelenül mûködtetett vízmelegítõk és egyéb háztartási
eszközök
– sérült kazán, rossz tömítések
Az akár halálos kimenetelû esetek néhány egyszerû és könnyen
betartható szabállyal megelõzhetõk. Javasoljuk, hogy ismerje meg
a szén-monoxid-mérgezés veszélyességét, a kockázatot ne becsülje
alá csak azért, mert „eddig is minden rendben volt“. Összegzésképpen az alábbiakat tanácsoljuk:
– Gondoskodjon arról, hogy a
kéményseprõk a rendszeres ellenõrzést elvégezhessék, a feltárt hiányosságok megszüntetését pedig
haladéktalanul kezdjék meg!
Ü

Ü – Rendszeres idõközönként vizsgáltassa meg, hogy tüzelõberendezései megfelelõek!
– Körültekintõen üzemeltesse tüzelõberendezéseit, rendszeres szellõztetéssel
mindig gondoskodjon megfelelõ levegõutánpótlásról!
– A fentieken túl fontos a szén-monoxid-érzékelõ beszerzése, amely a kritikus
szint felett hangjelzéssel figyelmeztet a
mérgezés veszélyére!
A szén-monoxid-koncentráció emelkedését a szén-monoxid-érzékelõ jelzi. Az
Amerikai Egyesült Államok Fogyasztói
Termék Biztonsági Felügyelete legalább
egy szén-monoxid-riasztó felszerelését
ajánlja minden lakásban (illetve a lakás
minden szintjén). Magyarországon azonban nem terjedt el ezeknek a mûszereknek
a használata.
A kereskedelmi forgalomban a szénmonoxid-érzékelõk két típusa kapható.
Az alacsonyabb árkategóriájú ún. félvezetõs típusok egyéb gázokra (füst, spray
stb.) is riasztanak, de a jelzés pontossága
igen tág határok között mozog. A drágább
készülékek vegyi reakcióval jelzik a mérgezõ gázt és meglehetõsen pontosak. A
magas gázkoncentráció mellett jelzik az
egészségre éppen csak veszélyes mennyiséget is. Ez utóbbi készüléknek szigorúan
meghatározott élettartama van (4-7 év),
annak letelte után a készülék használhatatlanná válik.
A készülékek piaci ára 4 és 30 ezer forint között mozog (típustól függõen).

A villamoshálózatról mûködõ és az elemes szén-monoxid-érzékelõk forgalmazásához a gyártónak nyilatkoznia kell a kisfeszültségû berendezésekrõl szóló (LVD)
és az elektromágneses összeférhetõségre
(EMC) vonatkozó irányelveknek való
megfelelõségrõl, továbbá egy mûszaki leírást kell a termékhez mellékelni. Az MSZ
EN 50291 szabványnak való megfelelést
nyilatkozattal kell igazolnia a forgalmazónak.
Elõírás, hogy a készülékeken kell lenni
egy önellenõrzõ gombnak, ennek segítségével a mûködést szakértelem nélkül is ellenõrizni lehet.
A berendezések - fõleg az elemmel mûködõ készülékek - jellemzõje, hogy felszerelésük és használatuk egyszerû.
2013. február-március hónapokban a
területi katasztrófavédelmi szervek felmérték az illetékességi területükön található közintézmények gázfogyasztó berendezéseit, ezekrõl nyilvántartást állítottak össze. A felmérés során az alábbi állami fenntartású intézményekkel számoltunk:
a) bölcsõdei, óvodai vagy iskolai ellátás
nyújtására szolgáló,
b) személyes gondoskodás keretébe tartozó, szakosított ellátást nyújtó bentlakásos intézmény céljára szolgáló, vagy
c) fekvõbeteg-gyógyintézeti ellátásra
szolgáló közintézmények.
A felmérés során azon gázfogyasztó berendezéseket tekintettük kiemelten kezelendõnek, amelyek

Pályázati felhívás

A Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa
Mikrotérségi Óvoda és Bölcsõde igazgató
(magasabb vezetõ) álláshely betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony (3 hónap próbaidõ)
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ
A vezetõi megbízás idõtartama: A vezetõi megbízás határozott idõre, 2013. augusztus 15-tõl 2018. augusztus 14-ig szól.
A munkavégzés helye: Tolna megye,
7020 Dunaföldvár, Templom u. 9.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: Megszervezi az intézmény alapító

okiratában elõírt tevékenységek szakszerû ellátását. Irányító tevékenységével
biztosítja az intézmény rendeltetésszerû,
törvényes, gazdaságos mûködését, szakmai önállóságát, az önkormányzati tulajdon védelmét. Vezeti a nevelõtestületet, irányítja és ellenõrzi a nevelõ és
gondozó munkát. Elkészíti a belsõ szabályzatokat gondoskodik azok karbantartásáról és a munkatársakkal történõ
megismertetésérõl. Gyakorolja a munkáltatói jogokat. Teljesíti az intézmény
12.

a) nyitott égésterûek,
b) 10 kW-nál nagyobb teljesítményûek,
c) közösségi térben vagy vele légtérösszeköttetésben lévõ helyiségekben vannak, és
d) amely mellett szén-monoxid-érzékelõ
még nem mûködik.
Az így összeállított adatbázist alapul
véve 2470 berendezés került az Országos
Tûzmegelõzési Bizottság látókörébe. A
bizottság pénzügyi lehetõségei jelenleg
1700 érzékelõ kiosztását teszik lehetõvé.
Az április 9-i ünnepélyes átadásra meghívott vendégek körének összeállítása során fontos szempont volt, hogy a 25 kiválasztott intézmény az ország összes megyéjét lefedje, valamint legyen köztük
oktatási, kórházi és szociális ellátást
nyújtó. n

TÁMOGATÓINK
Dunaföldvár Város
Önkormányzata
Dr. Süveges Árpádné
Petrovics Józsefné
Ráthgéber Lászlóné
gazdálkodási, tervezési, beszámolási,
információ- és adatszolgáltatási kötelezettségét. Ellenõrzi az intézményi költségvetés bevételi és kiadási elõirányzatainak idõbeli arányos felhasználását.
Ellátja a tanügy-igazgatási feladatokat.
Együttmûködik az óvodaszékkel, a szülõi szervezetekkel, az intézményi érdekképviseleti szervekkel.
Illetmény és juttatások: Az illetmény
megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– Magyar állampolgárság, vagy külön
jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával történõ rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz.
Ü
– Cselekvõképesség.

Ü

– Büntetlen elõélet.
– Fõiskola, felsõfokú óvodapedagógusi
végzettség és szakképzettség, pedagógus
szakvizsga keretében szerzett intézményvezetõi szakképzettség.
– Óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat.
– Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– Óvodában szerzett legalább 1 -3 év vezetõi tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– Szakmai önéletrajz.
– A képesítést igazoló okirat(ok) másolata(i).
– A pályázó legalább 5 éves szakmai
gyakorlatát igazoló dokumentum.

Elakadás és
folytatás
n

SIMON ISTVÁN

Embernek lenni annyit jelent, mint úton
lenni és menni, menni, menni, ahogy Ady
mondja. Addig nincs is baj, amíg van út a
lábunk alatt, lehetõleg szilárd, keskeny (jézusi), és kevésbé kanyargós. Amíg ilyen
úton járunk, addig haladunk, egyre elõrébb
jutunk. Azonban megtörténhet, hogy egyszer csak elfogy az út a lábunk alól, s nem
tudunk tovább menni, sõt, elkezdünk sülylyedni.
Márk fiammal történt kalandozásaink
egyike jut eszembe, mely mélyenszántó
nyomokat hagyott bennünk, és a Dunaparton. Hosszabb útról hazatérvén a kormánykereket szeretett folyónk felé fordítottuk. Lassan haladva a parti úton, megszemléltük az est sötétjében sejtelmesen
villogó, a hullámok hátán lovagló fényeket. A megszokás és a kíváncsiság a Duna szélesebb árterére csalt minket, ahol
eddig is gyakran megfordultunk, hogy
közelrõl is megcsodálhassuk a fáradhatatlanul, olykor szelíden, olykor szilajon
hömpölygõ vízfolyamot. Miután beteltünk a sötétségben villódzó fényekkel és
a nagy víz csodálatával, elindultunk volna haza. Azonban kiderült, hogy „hiába
minden, ha szándék“ - fogságba estünk,
méghozzá a Duna-part fogságába. A ke-

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.
– Az intézmény vezetésére vonatkozó
program, amely tartalmazza a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléseket.
– A pályázó nyilatkozata arról, hogy
– a pályázati anyagban foglalt
személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggõ kezeléséhez
hozzájárul,
– a pályázatát elbíráló üléseken
kívánja-e zárt ülés tartását,
– hozzájárul a teljes pályázati
anyagának sokszorosításához,
továbbításához,
– vállalja a vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatását.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: 2013. augusztus 15.
A pályázat benyújtásának határideje:

2013. május 31.
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, zárt borítékban, a pályázatnak a
Dunaföldvár Város Önkormányzata címére
történõ
megküldésével
(7020
Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.). Kérjük a
borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „Igazgató.“
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatok véleményezését követõ
elsõ ülésén Dunaföldvár, Bölcske,
Madocsa Köznevelési Intézményfenntartó
Társulás Társulási Tanácsa - a társulási tag
önkormányzatok elõzetes véleményének
figyelembe vételével - dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2013. augusztus 14.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Zsolt polgármester nyújt, a 75/541-553 telefonszámon. n

rekek ugyanis pörögtek, ahogy manapság
mi emberek is tesszük, de semmire sem
mentek. Néhány próbálkozás után el kellett ismernem Márkkal együtt, hogy az
ingoványos, iszapos sár rabságába kerültünk. József Attila sorai jutottak eszembe: „Nem emel föl senki sem, belenehezültem a sárba, fogadj magadhoz Istenem, hogy ne legyek kegyetlen árva.“
Münchhausen báró bizonyára hajánál
fogva emelte volna ki magát ebbõl a
„pácból“, nekünk azonban más módszerhez kellett folyamodnunk. Nevezetesen
segítséget kellett kérni jó emberektõl,
amely hamarosan meg is érkezett, s vele
együtt egy nagyobb és erõsebb autó, valamint annak vezetõje. Örömünkbe csak
akkor vegyült üröm, amikor kiderült,
hogy a minket „mentõ“ autó egy tapodtat
sem közeledhet hozzánk, mert velünk
együtt elsüllyedhet. Mit lehet ilyenkor
tenni? Egy nagyon hosszú kötelet kell
szerezni, amely összeköti a két autó közötti távolságot. Ez hamarosan meg is
történt, megérkezett a kb. 20 méternyi
vontatókötél, és megkezdõdhetett az
iszap fogságából kiszabadító mentõakció, mely a következõképpen zajlott. A
hosszúnál is hosszabb kötelet rákötöttük
mindkét autó vonóhorgára, s aztán megindult a menet. A kötélhúzás hál' Istennek a vontatóautó gyõzelmével ért véget,
így végre kiszabadulhattunk az ártér fogságából, melyet a Duna szorgos hullámai
mosdattak ilyen iszaposra.

Íme, ilyen az, amikor elfogy az út és belenehezülünk a sárba, nincs tovább se elõre, se hátra. Ilyenkor segítségre van szükségünk, amit ha nem kérünk, egyre mélyebbre süllyedünk. Mert ha Münchhausen
báró módjára magunk akarunk kimászni a
sárból, az ezerkarú polipként ölel magához
minket, s így egyre jobban megnehezítjük
a helyzetünket. a szakirodalom elakadásnak hívja azokat az élethelyzeteket, lelkiszellemi kényszerpihenõket, amikor úgy
érezzük, hogy nincs tovább, megfeneklettünk, hajótörést szenvedtünk. Ha ez az állapot konzerválódik, az elakadás fixálódik,
akkor egyre nagyobb mélységbe kerülünk,
egyre mélyebbre süllyedünk. Egy gyászoló, azaz gyászmunkában lévõ özvegy vagy
párkapcsolatban élõk elakadása, vagy valakinek a személyes sorsában történõ megtorpanása ugyancsak nehéz, olykor kilátástalan helyzetet idéz elõ. A legnagyobb veszély az lehet, ha az elhagyatottság érzése
elhatalmasodik rajtunk. (Bárki bármikor
kerülhet közülünk ilyen vagy hasonló
csapdába.) Bármilyen változás vagy krízis
okozhat elakadást az életünkben.
„Várva vártam az Urat, és õ lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a
pusztulás vermébõl, a sárból és iszapból“
(40. Zsoltár). A húsvét fényében megláthatjuk, hogy életünkben egy elakadás nem
lehet végállomás, van folytatás, van út,
amely tovább vezet minket, amelyre bizton
rábízhatjuk a lépteinket. Ebben az esetben
az út nem a felebarátot jelenti, lásd ir- Ü
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Ü galmas szamaritánus, hanem azt, aki a
lélek útvesztõjén és éjszakáján, valamint
saját magán át visszavezet az atyai házba,
a megnyugvás és békesség honába. Jézus
mondja magáról: „Én vagyok az út…, és
senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam.“ Eszerint nem csak létra, hanem út is
van bennünk. Weöres Sándor írja valahol:
„Alattad a föld, fölötted az ég, benned a
létra“. Õutána szabadon mi is mondhatjuk:
„Lábad alatt sár és ingovány, szemed elõtt
a cél, benned az út“. Mert csak az tud úttalan utakat bejárni, aki lelke mélyén át
megtalálja a magasba vezetõ utat. („Aki
dudás akar lenni, pokolra kell annak menni, ott kell annak megtanulni, hogyan kell
a dudát fújni.“). A tékozló fiú alighanem
ezt az utat járta végig.
Amikor Márk fiammal a Duna-parton
kalandoztunk, csak egy nagyon hosszú kötél segíthetett rajtunk. Amikor „belenehezülünk a sárba“, vagyis súlyosan nehéz
helyzetbe kerülünk, akkor senki sem jöhet

hozzánk közel, mert velünk együtt õ is elsüllyedne. Ilyenkor csak egy hosszú kötél,
a szeretet köteléke segíthet, amely olyan,
mint az éltetõ köldökzsinór, mert összeköt
bennünket az Élet forrásával, a Világ Világosságával. Az emberlétnek megvannak a
maga elakadásai, melyek születéstõl a halálig kísérnek, „kísértenek“ minket. Ilyenek az árvaság, a magány, a kiszolgáltatottság, az elhagyatottság, a betegség, a
gyász, és minden más kudarc, ami testünket-lelkünket megbénítja. A legnagyobb
elakadásunk a halálunk, amely egyszer s
mindenkorra véget vet az útnak, amelyen
járunk. „Kelj föl és járj!“- mondja Jézus
ma is azoknak, akik elakadnak az útjukon.
A húsvét nagy üzenete nem más, mint az,
hogy a halál nem a végsõ elakadás, mert
van folytatás. „Mert megölhették hitvány
zsoldosok, megszûnhetett dobogni szíve,
harmadnapon legyõzte a halált, et resurrexit tertia die“ (Pilinszky J.: Harmadnapon). n

Végre gyûlnek a
bajnoki pontok
n

SZABADOS SÁMUEL

Az ötödik fordulóban Õcsényben lépett
pályára csapatunk. Pontszerzés reményében kelt útra gárdánk. A házigazdák nem
tartoznak az igazán jelentõs játékerõt képviselõ klubok közé, a játék képe is ezt mutatta. Stílusosan játszó csapatunk a 18.
percben Jaksa távoli lövésével megszerezte a vezetést, nem sokkal késõbb Szim találatával már kétgólos elõnyhöz jutottunk.
Ellenfelünk a félidõ lefújása elõtt pár perccel szabadrúgásból szépíteni tudott, így a
folytatás izgalmasabbá vált. A második
félidõben büntetõt is hibáztunk, szerencsére ez a momentum nem törte meg a fiúkat.
Az elkövetkezõ idõszak sok izgalmas percet hozott. A 80. percben egy kapufáról
visszapattanó lövést Ferencz látványos Ü

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.)
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Ü csukafejessel juttatta a hálóban. Ezzel el
is dõlt a mérkõzés. 1: 3-as gyõzelmet arattunk. Az ifisták szintén gyõztek 5:1-re.
A következõ hétvégén Tevelt láttuk vendégül. A bajnoki címre pályázó vendégek
taktikus, óvatos játékkal mindenképpen a
pontszerzésre törekedtek. Biztonsági játékuk által át is engedték a kezdeményezést
számunkra. Több helyzetet alakítottunk ki.
Büntetõt is kiharcoltunk, de sajnos nem
tudtuk értékesíteni. Vendégeink taktikája
sikeres volt, egy ellentámadás után megszerezték a vezetést, melyre ez után nagyon vigyáztak 1:0-ás vendég siker született a találkozón. Fiataljaink folytatva jó
szereplésüket 5:0-ra gyõztek.
Kakasdi vendégjátékunk nem volt sikeres. A mérkõzés szinte percek alatt eldõlt.
A 6. percben a házigazdák már két góllal
vezettek. Ezután kiegyenlítetté vált a játék.
Sokat kezdeményeztünk, a házigazdák pedig az eredmény tartására törekedtek. A
második félidõ 70. percében Hargitai góljával szépítettünk ugyan, de az egyenlítésre már nem futotta erõnkbõl, 2:1- lett a
végeredmény. Fiataljaink ismét 5:0-ás
gyõzelmet arattak.
Az utolsó áprilisi mérkõzésre 27-én
szombaton került sor nagyszerû labdarúgó
idõben, sok nézõ elõtt. Ellenfelünk a Fadd
volt, õk a múlt évben jutottak fel az elsõ
osztályba. A 7. helyen állnak a tabellán,
eddigi eredményeik tiszteletre méltóak. A
mérkõzés során végig fölénybe játszottunk, de az elsõ 45 percben nem született
gól. A folytatásban is hosszú perceket kellett várni az elsõ gólra. A 68. percben Mészáros törte meg a gólínséget, pár perc
múlva pedig Marosi talált a hálóba, majd a
81. percben Pálfi állította be a 3:0-ás végeredményt. A gyõzelemhez nagyban hozzájárult fizikai erõfölényünk, melyet a
mérkõzés során végig tudtunk értékesíteni.
Ifistáink nagy gólarányú 9:0-ás gyõzelmet
arattak. n

Mûvelõdési ház
MÁJUSI PROGRAMOK
MÁJUS 22. SZERDA, 19:00
DUMASZÍNHÁZ
Hadházy László és Benk Dénes mûsora
Jegyár: 2.500 Ft
MÁJUS 27. HÉTFÕ, 19:00
A KÖZNAPIRÕL ÉS A
LÁTOMÁSRÓL
Színházi est egy szereplõre és egy hegedûsre Márai Sándor Füveskönyve alapján. Jegyár: 1.500 Ft Diákjegy: 500 Ft
KIÁLLÍTÁSOK A DUNAFÖLDVÁRI
VÁRBAN
VÁRMÚZEUM
Vak Bottyán emlékezete
Rózsalevél felkap a szél… - Sárdy János
emlékkiállítás
FAFARAGÓ GALÉRIA
Dunaföldvár mezõváros - állandó kiállítás
Tûfestés - porcelánminták kézimunkákon n

MÁJUS

10. péntek

A HALLGATÁS SZABÁLYA
színes, feliratos, amerikai, thriller

11. szombat

CROODÉK
színes, magyarul beszélõ, amerikai, animációs film

Rajzfilmünnep
12. vasárnap, 10 óra

TOY STORY 3
színes, magyarul beszélõ, amerikai, animációs film

12. vasárnap, 16 óra

FÖLDTENGER VARÁZSLÓJA
színes, japán animációs film

17. péntek

POKOLI FUTAM
színes, magyarul beszélõ, amerikai thriller

18. szombat

EMBERRABLÁS
színes, feliratos, dán thriller

24. péntek 19 óra

MERIDA, A BÁTOR
színes, magyarul beszélõ, amerikai animációs kalandfilm

25. szombat

Soros hirdetés
Eladó egy családi ház a Vak Bottyán

SZEX AZ EX UTÁN
színes, feliratos, kanadai vígjáték

31. péntek

ZAMBÉZIA
színes, magyarul beszélõ, dél-afrikai animációs film

téren, egy pince az Alsó-Öreghegyen a

június 1. szombat

pincesoron és egy panorámás telek szin-

DJANGO ELSZABADUL

tén az Alsó-Öreghegyen a Kálvária alat-

színes, magyarul beszélõ, amerikai western

ti részen.

Az elõadások 20 órakor kezdõdnek, az ettõl
eltérõ idõpontokat külön feltüntetjük.
Jegyár 500 Ft.
Pénztárnyitás az elõadások kezdete elõtt 1 órával!

Tel:. 06/ 30 9375317

A Dunaföldvári Városi
Kézilabda Egyesület
mérkõzéseinek
eredményei:

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.

Dunaföldvár-Kecel 34:28, CsáteszDunaföldvár 14:21, Dávod-Dunaföldvár
31:20, Dunaföldvár-Paks 36:35. n

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

15.

XI. Solti Pünkösdi Vigadalom

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

(Ízelítõ a mûsorból. Részletes program a
helyszínen vagy a www.revber.hu oldalon.)

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
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

A háziorvosok péntek délutáni
12 órától 17 óráig történõ
rendelési ideje
2013. május 10. Dr. Hallai Róbert
2013. május 17. Dr. Englert Rolland
2013. május 24. Dr. Palkó Ágnes
2013. május 31. Dr. Móricz Zoltán
2013. június 7. Dr. Hallai Róbert

2013. május 18. szombat
10:00 Íjász ügyességi megmérettetések
14:00 Csikósbemutató
2013. május 19. vasárnap
9:00
Csikósverseny
Bor- és pálinkaverseny a Gróf Vécsey
Károly Borlovagrend szervezésében, Solti
Birkafõzõ Verseny, Pünkösdi királyválasztás
16:00 Mónus József világrekorder íjász
Dunát átívelõ lövése (kb. 550 m)
20:00 Zacc Együttes funky-folk koncert
(a színpadon)
21:30 Éjszakai tûzvarázs (táncosokkal,
tûzzsonglõrökkel, lovasokkal)
2013. május 20. hétfõ
9:00
"C" kategóriás kettesfogathajtó
verseny, Amatõr kettesfogathajtó verseny
11:00 Hagyományõrzõ íjász bemutató
13:30 Bohócok
14:00 Csikósbemutató
16:00 Kutya ügyességi bemutató
A belépés ingyenes!
Parkolási díj: 700 Ft/autó/nap (csak vasárnap és hétfõn)

